ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 45
privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI
DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de
Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţă ordinară din 26.09.2019,
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.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ 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. 5263 din 13.09.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții
“CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin
Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5446 din 26.09.2019, întocmit de compartimentele de
specialitate urbanism, cadastru și agricultură, respectiv financiar-contabil, pentru aprobarea
necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU
PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes
Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 5453 din
26.09.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 5460 din
26.09.2019;
▪ 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. 5467 din 26.09.2019;
▪ Solicitarea Primărei comunei Șoldanu nr.3878/04.074.2019 privind includerea în Programul
Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie” pentru
obiectivul de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, înregistrată la S.C.
„C.N.I.” - S.A. cu nr.11624/04.07.2019

▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/25.06.2019 privind alegerea Preşedintelui de
şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.

În baza:
▪ prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1)
lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă începând cu data prezentei necesitatea și oportunitatea proiectului ce urmează a
fi finanțat prin prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul
„Sediu primărie” pentru “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi.
Art. 2. - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții – S.C. „C.N.I.” - S.A., pe bază de protocol,
a amplasamentului teren aferent sediu primărie, situat în Șos. Olteniței, nr.70, sat Șoldanu, comuna
Șoldanu, județul Călărași, în suprafață de 1985 mp, identificat conform C.F. nr.21155, Nr. cadastral
21155, liber de oprice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de
Investiții – S.C. „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU
PRIMĂRIE”.
Art. 3. - Se aprobă demolarea construcției aflată pe amplasament și care nu face obiectul predării,
identificată cu nr. cadastral 21155-C1, anterior încheierii protocolului de predare-primire.
Art. 4. - Se confirmă că amplasamentul este viabilizat, conform documentațiilor urbanistice, cu
respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 5. - Se aprobă asigurarea finanțării de către Comuna Șoldanu, județul Călărași, a cheltuielilor
pentru racordul/branșamentul la utilități (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare, alimentare
cu gaze sau alt tip de utilități).
Art. 6. - Comuna Șoldanu, județul Călărași, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de
teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.
Art. 7. - Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Șoldanu a cheltuielilor neeligibile pentru
servicii și lucrări finanțate de Comuna Șoldanu.
Art. 8. - Consiliul local al comunei Șoldanu se obligă ca, după predarea amplasamentului și
realizarea obiectivului de investiții, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de
minim 15 ani.
Art. 9. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate se însărcinează Primarul
comunei Șoldanu, județul Călărași.
Art. 10. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
primarul comunei Șoldanu.

(2) Hotărârea adoptată poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea hotărârii adoptate tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
Contrasemnează,
Secretarul comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 44
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali în funcție, 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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI
DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de
Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”
Iulian GEAMBAȘU, Primarul 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.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
▪ 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 Şoldanu prin care propune aprobarea
necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE
SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții
de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”;
▪ Solicitarea Primărei comunei Șoldanu nr.3878/04.074.2019 privind includerea în Programul
Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie” pentru
obiectivul de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, înregistrată la S.C.
„C.N.I.” - S.A. cu nr.11624/04.07.2019.
În baza:
▪

prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 republicată (r2) privind transparența decizională în
administrația publică.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1)
lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

PROPUNE SPRE ADOPTARE
Art. 1. - Se aprobă începând cu data prezentei necesitatea și oportunitatea proiectului ce urmează a fi finanțat
prin prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie” pentru
“CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi.

Art. 2. - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondiruloe
Europene prin Compania Națională de Investiții – S.C. „C.N.I.” - S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului
teren aferent sediu primărie, situat în Șos. Olteniței, nr.70, sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași, în
suprafață de 1985 mp, identificat conform C.F. nr.21155, Nr. cadastral 21155, liber de oprice sarcini, în vederea
și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții – S.C. „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de
investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”;

Art. 3. - Se aprobă demolarea construcției aflată pe amplasament și care nu face obiectul predării, identificată
cu nr. cadastral 21155-C1, anterior încheierii protocolului de predare-primire.

Art. 4. - Se confirmă că amplasamentul este viabilizat, conform documentațiilor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.

Art. 5. - Se aprobă asigurarea finanțării de către Comuna Șoldanu, județul Călărași a cheltuielilor pentru
racordul/branșamentul la utilități (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze sau alt
tip de utilități).

Art. 6. - Comuna Șoldanu, județul Călărași se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren
necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

Art. 7. - Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Șoldanu a cheltuielilor neeligibile pentru servicii
și lucrări finanțate de Comuna Șoldanu.

Art. 8. - Consiliul local al comunei Șoldanu se obligă ca, după predarea amplasamentului și realizarea
obiectivului de investiții, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 9. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate se va însărcina Primarul comunei
Șoldanu, județul Călărași.

Art. 10. - (1) Hotărârea adoptată are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
primarul comunei Șoldanu.
(2) Hotărârea adoptată poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea hotărârii adoptate tuturor
factorilor interesaţi.
INIȚIATOR,
Primarul comunei Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Avizat pentru legalitate,
p. Secretarul comunei Șoldanu,
Insp. Iuliana-Ioana ȚUȚULEA

Nr. 5262/13.09.2019
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, joi, 26 septembrie 2019
Majoritate legală: 7 voturi [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural
strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului local) ]

REFERAT DE APROBARE
privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI
DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de
Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”
Analizând:
• prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
o art.129 alin.(1) - Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate
problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor
autoritati ale administratiei publice locale sau centrale,
o art.129 alin.(2) lit.b) - Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: atributii
privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului,
o art.129 alin.(4) lit.d) - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de
investitii de interes local, in conditiile legii.
Constatând:
▪

Deficiențele actuale privind starea fizică a imobilului în care se desfășoară activitatea Primăriei
comunei Șoldanu și Consiliul local al comunei Șoldanu, precum și necesitatea asigurării
condițiilor de spațiu pentru desfășurarea promptă, oportună și continuă a actului administrativ.

▪

Necesitatea îndeplinirii atribuțiilor postului fiecărei persoane angajate în desfășurarea actului
administrativ cu certitudinea protejării interesului public dar și a datelor cu caracter personal
prelucrate în instituție.

▪

Oportunitatea aplicării în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
Subprogramul „Sediu Primărie” pentru Obiectivul de investiții „CONSTRUIRE ȘI DOTARE
SEDIU PRIMĂRIE”, Șos Olteniței, nr.70, comuna Șoldanu, județul Călărași

Luând în considerare:
▪

Solicitarea privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
Subprogramul „Sediu Primărie” pentru Obiectivul de investiții „CONSTRUIRE ȘI DOTARE
SEDIU PRIMĂRIE”, Șos Olteniței, nr.70, comuna Șoldanu, județul Călărași, înregistrată la C.N.I.
- S.A. cu nr.11624/04.07.2019;

▪

Proiectul de hotărîre nr.5262/13.09.2019 privind aprobarea necesității și oportunității realizării
obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
subprogramul „Sediu primărie”.

Văzând:
▪ Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.33/2019 pentru aprobarea inițierii procedurii
de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate privind obiectivul
„CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, Șos. Olteniței, nr.70, comuna Șoldanu,
județul Călărași.
Față de elementele de fapt și de drept prezentate,
În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
• art.136 alin.(1) - Proiectele de hotarari pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetateni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al

unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si al compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
• art.139 alin.(1) - In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate
absoluta sau simpla, dupa caz;
• art.139 alin.(3) lit.d) - Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. cc) a consilierilor
locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local: hotararile privind participarea la
programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
• art. 196 alin.(1) lit.a) - În exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice
locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa
cum urmeaza: consiliul local si consiliul judetean adopta hotarâri.
s-a iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de
investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin
Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”.
Considerând proiectul de hotărâre elaborat ca fiind legal şi oportun, pe cale de consecinţă propun
Consiliului local al comunei Șoldanu aprobarea acestuia în forma prezentată.
Primarul comunei Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI
DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de
Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”
Subsemnații, Rodica PANAIT, inspector în cadrul compartimentului urbanism, cadastru și agricultură
şi Buștă Angela-Camelia, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil:
Văzând:
-

Proiectul de hotărâre nr. 5262 din 13.09.2019 privind aprobarea necesității și oportunității
realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
subprogramul „Sediu primărie”;

-

Referatul de aprobare nr.5263 din 13.09.2019, prin care inițiatorul, primar Iulian GEAMBAȘU,
arată necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE
SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții
de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”;

-

Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.33/2019 pentru aprobarea inițierii procedurii
de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate privind obiectivul
„CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, Șos. Olteniței, nr.70, comuna Șoldanu,
județul Călărași.

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), art.155 alin.(1) lit.d) și ale art.1 alin.(2)
lit.b) din Anexa nr.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
Luând în considerare:
•

Solicitarea privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul „Sediu Primărie” pentru Obiectivul de investiții „CONSTRUIRE ȘI
DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, Șos Olteniței, nr.70, comuna Șoldanu, județul Călărași,
înregistrată la C.N.I. - S.A. cu nr.11624/04.07.2019;

•

Proiectul de hotărîre nr.5262/13.09.2019 privind aprobarea necesității și oportunității realizării
obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
subprogramul „Sediu primărie”.

Verificând temeiul dat de art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Faţă de elementele prezentate, în conformitate cu prevederile art. art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, considerăm legală și oportună aprobarea necesității și
oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU
PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de
Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”.
Inspector,
Rodica PANAIT

Inspector,
Buștă Angela-Camelia

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 26 septembrie 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză
următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE
SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de
Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”.

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, 26 septembrie 2019,
la care au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE
SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de
Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”.

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 26 septembrie 2019, la care au participat
______ membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE
SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de
Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”.

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

