ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 19
privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna
Șoldanu, județul Călărași
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 29 mai 2019,
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
▪ prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr.2645/08.05.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna
Șoldanu, județul Călărași;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3038/28.05.2019, elaborat de dl Iulian MARIN,
viceprimarul comunei Șoldanu și dl Dănuț-George-Mădălin STANCIU, expert în compartimentul
dezvoltare comunitară, din aparatul de specialitate al primarului comunei Șoldanu;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.3095/29.05.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.3106/29.05.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat
sub nr.3117/29.05.2019;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.12/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2019 al comunei Șoldanu, județul Călărași;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.10/29 martie 2019 privind alegerea Preşedintelui
de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019.
În baza:
▪ prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
▪ prevederilor art.12 din Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acord cadru;

▪

prevederile art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) şi f) din Legea nr.215/2001- Legea administraţiei
publice locale, republicată, modificată și completată.

În temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE :
Art.1. - Se aprobă Programul anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul
Călărași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a Programului anual de achiziții publice pentru
anul 2018 la comuna Șoldanu, județul Călărași, domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, împreună cu
compartimentele funcționale din aparatul său de specialitate.
Art.3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit art.30,
alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a prezentei
hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian MARIN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 29 mai 2019
Nr. 19
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri
locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe
pagina de internet, cu datele personale anonimizate.

ANEXA nr.1
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.18 din 29 mai 2019

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2019
CAPITOLUL I – FURNIZARE/PRODUSE

Nr.
crt.

Obiectul
Contractului

1

Achiziție
buldoexcavator
cu
accesorii în vederea
dotării
serviciului
voluntar
pentru
situații de urgență din
cadrul UAT Șoldanu,
Județul Călărași

Codul
vocabularului
comun al
achizițiilor
publice - CPV
43211000-2
Buldoexcavator
pe pneuri

Valoarea
estimată
RON fără
TVA
420.000,00

Sursa de
finanțare

Procedura
de atribuire

Data
estimată
pentru
inițierea
procedurii

GAL Colinele
Argeșului,
pentru Măsura
1/6B
„Modernizarea
localităților de
pe teritoriul
GAL”

Procedura
simplificată

Ianuarie
2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian MARIN

Data
estimată
pentru
atribuirea
procedurii
Decembrie
2019

Modalitatea
de derulare
a procedurii
Online

Codul unic
de
identificare
a fiecărui
obiect de
contract
1

Responsabil contract

Dănuț-George-Mădălin
STANCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu,
județul Călărași
GEAMBAȘU Iulian, primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi,
Luând în considerare:
•

prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

•

prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;

•

prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;

•

prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45 alin.(6)
din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată;

•

prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicată, modificată și completată.

Având în vedere:

•

Referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea Programului
anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul Călărași;

•

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.12/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2019 al comunei Șoldanu, județul Călărași.
În baza:
•

prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

•

prevederilor art.12 din Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acord cadru;

•

prevederile art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) şi f) din Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice
locale, republicată, modificată și completată.

În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/20 – Legea administraţiei publice locale,
rebublicată, modificată și completată,

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art.4. - Se aprobă Programul anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul
Călărași, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.5. - Se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a Programului anual de achiziții publice pentru anul
2018 la comuna Șoldanu, județul Călărași, domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, împreună cu
compartimentele funcționale din aparatul său de specialitate.

Secretarul comunei va lua măsuri de afişare şi de comunicare a hotărârii adoptate celor interesaţi în
termenul prevăzut de lege.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr.2644/08.05.2019
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, miercuri, 29 mai 2019

ANEXA
la Proiectul de hotărâre nr. 2644 din 08.05.2019

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2019
CAPITOLUL I – FURNIZARE/PRODUSE

Nr.
crt.

Obiectul
Contractului

1

Achiziție
buldoexcavator cu
accesorii
în
vederea
dotării
serviciului
voluntar
pentru
situații de urgență
din cadrul UAT
Șoldanu, Județul
Călărași

Codul
vocabularului
comun al
achizițiilor
publice - CPV
43211000-2
Buldoexcavator
pe pneuri

Valoarea
estimată
RON fără
TVA
420.000,00

Sursa de
finanțare

GAL Colinele
Argeșului,
pentru Măsura
1/6B
„Modernizarea
localităților de
pe teritoriul
GAL”

Procedura
de
atribuire

Data
estimată
pentru
inițierea
procedurii

Data
estimată
pentru
atribuirea
procedurii

Procedura
simplificată

Ianuarie
2019

Decembrie
2019

INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Modalitatea
de derulare
a procedurii
Online

Codul unic
de
identificare
a fiecărui
obiect de
contract
1

Responsabil
contract
Dănuț-GeorgeMădălin
STANCIU

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna
Șoldanu, județul Călărași
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Văzând:
• Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.12/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2019 al comunei Șoldanu, județul Călărași.
Luând în considerare:
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a
Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
▪ prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale
art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată,
modificată și completată.
Analizând prevederile:
• Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:
o art.36 alin.(2) - Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
▪ lit.b) - atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau
municipiului;
o art.36 alin.(4) - În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local:
▪ lit.d) - aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru
lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
▪ lit.f) - asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu
prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul
protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
• Legii nr. 98/2016 privind privind achizițiile publice, modificată şi completată:
• Hotărârii Guvernului nr.395/2016 privind pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acord cadru:
o art.12 alin.(1) - Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora programul anual al achizitiilor
publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de
procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru planificarea resurselor necesare
derularii proceselor si pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia
locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
o art.12 alin.(2) - Programul anual al achizitiilor publice se elaboreaza, în forma initiala, în trimestrul
IV al anului anterior, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autoritatilor
contractante, si cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru pe care
autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie în decursul anului urmator.
o art.12 alin.(3) Atunci când stabileste forma initiala a programului anual al achizitiilor publice,
autoritatea contractanta are obligatia de a tine cont de:
▪ lit.a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari;
▪ lit.b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a);
▪ lit.c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.
o alin.(4) - Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a-si actualiza
programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate.

o alin.(5) - Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoare
la:
▪ lit.a) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
▪ lit.b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
▪ lit.c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat
al derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA;
▪ lit.d) sursa de finantare;
▪ lit.e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
▪ lit.f) data estimata pentru initierea procedurii;
▪ lit.g) data estimata pentru atribuirea contractului;
▪ lit.h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline;
▪ lit.i) codul unic de identificare a fiecarui obiect de contract pentru care se deruleaza o
procedura de atribuire inclusa în programul anual al achizitiilor publice.
o alin.(6) - Autoritatea contractanta are obligatia de a publica semestrial în SEAP extrase din
programul anual al achizitiilor publice, precum si orice modificare asupra acestora, în termen de 5
zile lucratoare, extrase care se refera la:
▪ lit.a) contractele/acordurile-cadru de produse si/sau servicii a caror valoare estimata este
mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. (1) din Lege;
▪ lit.b) contractele/acordurile-cadru de lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau
egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. (5) din Lege.
Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre
nr.2644/08.05.2019 privind aprobarea aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la
comuna Șoldanu, județul Călărași, însoțit de Anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la
comuna Șoldanu, județul Călărași
Subsemnații, Iulian MARIN, viceprimarul comunei Șoldanu și Dănuț-George-Mădălin STANCIU, expert local
pentru problemele romilor, responsabil cu achizițiile publice în compartimentul dezvoltare comunitară al
aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, județul Călărași.
Văzând:
• Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 2644/08.05.2019 privind aprobarea Programului anual de
achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul Călărași, inițiat de dl primar al comunei
Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU;
• Referatul de aprobare elaborat de compartimentul dezvoltare comunitară al aparatului de specialitate
al primarului comunei Șoldanu, privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul
2018 la comuna Șoldanu, județul Călărași, înregistrat cu nr. 2645/08.05.2019;
• Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.12/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2019 al comunei Șoldanu, județul Călărași.
Analizând:
• prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:
o art.36 alin.(2) - Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
▪ lit.b) - atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau
municipiului;
o art.36 alin.(4) - În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local:
▪ lit.d) - aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru
lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
▪ lit.f) - asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu
prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul
protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
• prevederile Legii nr. 98/2016 privind privind achizițiile publice, modificată şi completată:
• prevederile Hotărârii Guvernului nr.395/2016 privind pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acord cadru:
o art.12 alin.(1) - Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora programul anual al achizitiilor
publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de
procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru planificarea resurselor necesare
derularii proceselor si pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia
locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
o art.12 alin.(2) - Programul anual al achizitiilor publice se elaboreaza, în forma initiala, în trimestrul
IV al anului anterior, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autoritatilor
contractante, si cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru pe care
autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie în decursul anului urmator.
o art.12 alin.(3) Atunci când stabileste forma initiala a programului anual al achizitiilor publice,
autoritatea contractanta are obligatia de a tine cont de:
▪ lit.a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari;
▪ lit.b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a);
▪ lit.c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.
o alin.(4) - Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a-si actualiza
programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate.
o alin.(5) - Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoare
la:

▪
▪
▪

lit.a) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
lit.b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
lit.c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat
al derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA;
▪ lit.d) sursa de finantare;
▪ lit.e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
▪ lit.f) data estimata pentru initierea procedurii;
▪ lit.g) data estimata pentru atribuirea contractului;
▪ lit.h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline;
▪ lit.i) codul unic de identificare a fiecarui obiect de contract pentru care se deruleaza o
procedura de atribuire inclusa în programul anual al achizitiilor publice.
o alin.(6) - Autoritatea contractanta are obligatia de a publica semestrial în SEAP extrase din
programul anual al achizitiilor publice, precum si orice modificare asupra acestora, în termen de 5
zile lucratoare, extrase care se refera la:
▪ lit.a) contractele/acordurile-cadru de produse si/sau servicii a caror valoare estimata este
mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. (1) din Lege;
▪ lit.b) contractele/acordurile-cadru de lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau
egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. (5) din Lege.
Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, constatăm că proiectul de hotărâre propus pentru aprobarea
Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul Călărași nu contravine
legii nici prin conţinut, nici prin redactare, îndeplinind cerinţele de legalitate, că acesta îndeplineşte cerinţele
de oportunitate şi necesitate și propunem Consiliului local al comunei Şoldanu adoptarea unei hotărâri pentru
aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul Călărași, însoțit
de Anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Viceprimar,

Expert,

Iulian MARIN

Dănuț-George-Mădălin STANCIU

Art.6. - R O M Â N I A
Art.7. - JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Art.8. - CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină

Art.9. - RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină, compusă din: TRUŞCĂ ALEXANDRINA - preşedinte, ILIE
COSTEL –secretar, CERNEA IULIAN, TĂNASE IONEL şi MUSTĂŢEA VALERIU – membri, întrunită la data
de 29 mai 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele
proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul Călărași.

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza elaborării
acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi de
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept prevăzute de normele legale în
vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea acestuia în temeiul art.45 alin.(3) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi
completată, se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu ______voturi pentru,
din totalul de 5 ai comisiei, absentând ______________________________________________________ şi fiind
împotrivă _________________________________________________________________________________
care şi-au motivat părerea contrară astfel _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,

SECRETAR

TRUŞCĂ ALEXANDRINA

ILIE COSTEL

CERNEA IULIAN ________________________

____________

_____________

TĂNASE IONEL _________________________

MEMBRI,

MUSTĂŢEA VALERIU____________________

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de agricultura,activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate pentru agricultura, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism, compusă din: VISAN VASILE- preşedinte, CONSTANTIN GEORGICĂ –
secretar, ANDREIAȘ IULIAN, DIVAN MARIAN, BUCUR ION – membri, întrunită azi, 29 mai 2019, la care au
participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte administrative
elaborate privind:
Aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul Călărași.

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza elaborării
acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi de
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept prevăzute de normele legale în
vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea acestuia în temeiul art.45 alin.(3) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată
şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu ______voturi pentru,
din totalul de 5 ai comisiei, absentând _____________________________________________________ şi fiind
împotrivă ____________________________________________________________________________
care şi-au motivat părerea contrară astfel _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,
VIȘAN VASILE
____________

SECRETAR,
CONSTANTIN GEORGICĂ
_____________

MEMBRI,
ANDREIAȘ IULIAN-MARIUS________________
BUCUR ION

________________________

DIVAN MARIAN ________________________

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport, compusă din: BOTEA MARIJANA- preşedinte, CIOBANU CIPRIAN
FLORIN –secretar şi MARIN IULIAN – membru, întrunită la data de 29 mai 2019, la care au participat ______
membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul Călărași.

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza elaborării
acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi de
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept prevăzute de normele legale în
vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea acestuia în temeiul art.45 alin.(3) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată
şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu ______voturi pentru,
din totalul de 3 ai comisiei, absentând ______________________________________________ şi fiind împotrivă
_________________________________ care şi-au motivat părerea contrară astfel ________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRI,

BOTEA MARIJANA

CIOBANU CIPRIAN-FLORIN

MARIN IULIAN

