ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE NR.55
privind aprobarea actualizării valorii cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare
străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 23.11.2018,
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6485/20.11.2018, iniţiat de primarul comunei Şoldanu, dl
GEAMBAȘU Iulian, prin care arată necesitatea actualizării cofinanțării pentru obiectivul de
investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin
PNDL 2017 – 2020;
 Raportul de specialitate nr. 6487/20.11.2018, elaborat de dna inspector, Angela-Camelia BUȘTĂ
din compartimentul financiar contabil și dl. Dănuț-George-Mădălin, expert local pe problemele
romilor din compartimentul dezvoltare comunitară al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr.
6597/23.11.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 6606/23.11.2018;
 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. 6615/23.11.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017 privind aprobarea asigurării
cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47 din 25 septembrie 2017 privind aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017 privind aprobarea
asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.
Luând act de :
 prevederile art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale;
 prevederile art. 9 alin.(5) din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală;
 prevederile art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013;
 prevederilor art.41 alin.(5), art.47 alin.(4), art.58 alin.(1) și art.59 din Legea nr.24/2000
republicată (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2), litera b), alin.(4), lit.d), art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, modificată şi
completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă actualizarea valorii cofinanţării obiectivului de investiţii “Modernizare străzi în
comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, în lungime totală de 9.738,34 m, propus a se realiza prin PNDL
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2017 – 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017,
modificată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47 din 25 septembrie 2017, la
suma de 521,468.76 lei, pentru plata următoarelor cheltuieli neeligibile, care nu se finanţează prin
Programul PNDL:
 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 studiile de teren,
 studiile de specialitate,
 expertizele tehnice şi/sau audit energetic,
 asistenţa tehnică,
 consultanţa,
 taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii,
 organizarea procedurilor de achiziţii,
 active necorporale,
 cheltuieli conexe organizării de şantier,
 comisioane, cote, taxe, costuri credite,
 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.”
Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Șoldanu, județul Călărași, împreună cu aparatul său de specialitate.
Art.3. - Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în
termen a prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Marian DIVAN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 23 noiembrie 2018

Nr. 55
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 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.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării valorii cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în
comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020

GEAMBAȘU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi,
Având în vedere:





referatul de aprobare iniţiat de primarul comunei Şoldanu, dl GEAMBAȘU Iulian, prin care arată
necesitatea actualizării cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020;
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017 privind aprobarea asigurării
cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020;
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47 din 25 septembrie 2017 privind aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017 privind aprobarea
asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.

Luând act de :
 prevederile art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale;
 prevederile art. 9 alin.(5) din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală;
 prevederile art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin
Ordinul MDRAP nr.1851/2013;
 prevederilor art.41 alin.(5), art.47 alin.(4), art.58 alin.(1) și art.59 din Legea nr.24/2000 republicată (r2)
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2), litera b), alin.(4), lit.d), art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, modificată şi completată,

PROPUNE SPRE ADOPTARE
Art.4. - Se aprobă actualizarea valorii cofinanţării obiectivului de investiţii “Modernizare străzi în
comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, în lungime totală de 9.738,34 m, propus a se realiza prin PNDL
2017 – 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017,
modificată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47 din 25 septembrie 2017, la
suma de 521,468.76 lei, pentru plata următoarelor cheltuieli neeligibile, care nu se finanţează prin
Programul PNDL:
 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 studiile de teren,
 studiile de specialitate,
 expertizele tehnice şi/sau audit energetic,
 asistenţa tehnică,
 consultanţa,
 taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii,
 organizarea procedurilor de achiziţii,
 active necorporale,
 cheltuieli conexe organizării de şantier,

 comisioane, cote, taxe, costuri credite,
 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.”
Art.5. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Șoldanu, județul Călărași, împreună cu aparatul său de specialitate.
Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a
hotărârii adoptate tuturor factorilor interesați.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu, Traian
HULEA

Nr.6484/20.11.2018
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, vineri, 23 noiembrie 2018

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea actualizării valorii cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în
comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020
Analizând:
 prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:
o Art.36, alin.(2) lit.b) – Consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și
de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
o Art.36 alin.(4) lit.d) – în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local aprobă,
la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de
interes local, în condițiile legii.
Luând în considerare:
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017 privind aprobarea asigurării
cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”
propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47 din 25 septembrie 2017 privind aprobarea modificării
Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017 privind aprobarea asigurării
cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”
propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.
În conformitate cu prevederile:
 prevederile art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale: „Documentatiile
tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in
completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe,
contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre
autoritatile deliberative.”;
 prevederile art. 9 alin.(5) din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală: „Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului
pentru obiective de investitii in continuare si obiective de investitii noi si vor avea in vedere cel putin
unul dintre urmatorii indicatori: data semnarii contractului, stadiul fizic, populatia deservita, procentul
de cofinantare de la bugetul local, dupa caz”;
 prevederile art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP
nr.1851/2013: „Categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program sunt:
cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a
lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit
energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii,
organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier,
comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la
beneficiar”;
 Valoarea neeligibilă de 521.468,76 lei a proiectului, extrasă din devizul general actualizat la data de
19.11.2018 al obiectivului ,,Modernizare străzi în comuna Șoldanu, județul Călăraşi”, propus a fi realizat
prin PNDL 2017 – 2020.
Față de elementele de drept prezentate, în temeiul:
 art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative
 art.33 din legea nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali.
 art.45 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
modificată şi completată,
S-a iniţiat Proiectul de hotărâre privind actualizării valorii cofinanțării pentru obiectivul de investiție
“Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.
Considerând proiectul de hotărâre elaborat ca fiind legal şi oportun, pe cale de consecinţă propun aprobarea
acestuia în forma prezentată.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii cofinanțării pentru
obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se
realiza prin PNDL 2017 - 2020
Subsemnații, Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil şi
Dănuţ-George-Mădălin STANCIU, expert local pe problemele romilor în cadrul
compartimentului dezvoltare comunitară, vă supunem atenţiei următoarele:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată :
- art.5 alin.(2) – Autonomia locală confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul
ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in
mod expres in competenta altor autoritati publice.
- art.36 alin.(2) lit.b) – Consiliul local exercită atributii privind dezvoltarea economicosociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
- art.36 alin.(4) lit.d) și e) - în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local
aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiții de interes local, în condițiile legii, aprobă strategiile privind dezvoltarea
economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată :
- art. 41 alin.(1) - Cheltuielile pentru investitii publice si alte cheltuieli de investitii finantate
din fonduri publice locale se cuprind in proiectele de buget, in baza programului de investitii
publice al fiecarei unitati administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de
credite, care se prezinta si in sectiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul initial si,
respectiv, rectificat, si se aproba de autoritatile deliberative.
- art. 41 alin.(2) – Pot fi cuprinse in programul de investitii publice numai acele obiective de
investitii pentru care sunt asigurate integral surse de finantare prin proiectul de buget
multianual, potrivit art.38.
Luând în considerare:
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017 privind aprobarea asigurării
cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”
propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47 din 25 septembrie 2017 privind aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017 privind aprobarea
asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.
Analizând baza legală a inițiativei:
 prevederile art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale:
„Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura
integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi
interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se
aproba de catre autoritatile deliberative.”;
 prevederile art. 9 alin.(5) din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală: „Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare
a programului pentru obiective de investitii in continuare si obiective de investitii noi si vor avea in
vedere cel putin unul dintre urmatorii indicatori: data semnarii contractului, stadiul fizic, populatia
deservita, procentul de cofinantare de la bugetul local, dupa caz”;
 prevederile art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP
nr.1851/2013: „Categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program
sunt: cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de
avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice
si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de
avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli

conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe
tehnologice, teste si predare la beneficiar”;
Analizînd temeiul de drept:
 art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative
 art.33 din legea nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali.
 art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată şi
Faţă de elementele prezentate, văzând valoarea neeligibilă de 521.468,76 lei a proiectului, extrasă din
devizul general actualizat la data de 19.11.2018 al obiectivului ,,Modernizare străzi în comuna
Șoldanu, județul Călăraşi”, propus a fi realizat prin PNDL 2017 – 2020, în conformitate cu
prevederile art.44 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, considerăm legală și oportună aprobarea modificării
Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14 din 14.03.2017 privind aprobarea actualizării
valorii cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.
Inspector,

Expert local pentru problemele romilor,

Angela-Camelia BUȘTĂ

Dănuț-George-Mădălin

STANCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină

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 23 noiembrie 2018, la care au participat______membri din totalul de 5 ai
comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea actualizării valorii cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în
comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.

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, 23 noiembrie 2018, la
care au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
Aprobarea actualizării valorii cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.

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 23 noimebrie 2018, la care au participat
______ membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea actualizării valorii cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020.

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

