ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 32
pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării
imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin
Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului
nr.1349/2011, modificată și completată
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 24.07.2019,
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. 3668/25.06.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Șoldanu și
desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei
Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea
Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4244/23.07.2019, întocmit de compartimentul dezvoltare
comunitară și compartimentul financiar-contabil, privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești,
identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu,
însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările
ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr.
4279/24.07.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 4287/24.07.2019;
▪ 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.
4295/24.07.2019;
▪ Încheierea de intabulare nr.9681/17.06.2013 dispusă de OCPI Călărași – BCPI Oltenița;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, cu modificările și completările
ulterioare;

▪
▪

Hotărârea Guvernului nr.1349/2001 privind atestarea domeniului public al județului Călărași precum
și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Călărași, modificată și completată;
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.8 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
▪ prevederilor art.20 alin.(1) lit.e) și k) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
▪ prevederilor art.19 din Legea nr.10/1996 republicată (r2) privind calitatea în construcții;
▪ prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţelor;
▪ prevederilor Ordonanței Guvernului nr.112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere
din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi
al unităţilor administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
▪ prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.136, art.155 alin.(1) lit.c), art.286 alin.(4),
art.289, art.290, art.361 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, având datele de
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al
comunei Șoldanu și administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu în domeniul privat al comunei
Șoldanu și administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în scopul scoaterii din funcţiune, casării,
desființării şi valorificării.
(2) La Anexa la Hotărârea nr.15/27.08.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Șoldanu, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 26 se
abrogă.
(3) Hotărârea adoptată se va comunica Consiliului Județean Călărași în vederea promovării unei Hotărâri
de Guvern prin care să se aprobe modificarea domeniului public al comunei Șoldanu.
Art. 2. - (1) Se aprobă desființarea imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la
poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de
Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare
și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare privind autorizarea lucrărilor de desființare.
(2) Suprafața construită a imobilului propus a se desființa este de 140,22 mp (140 mp conform măsurători
cadastrale).
(3) Desființarea și radierea construcției C1 din Cartea Funciară nr. nr.20601 UAT comuna Șoldanu se va
realiza cu respectarea prevederilor legale din domeniul urbanismului, autorizării execuției lucrărilor de
construire/desființare, cadastrului și publicității imobiliare.
Art. 3. - (1) Imobilul va fi scos din funcțiune, casat, dezmembrat și scăzut din Inventarul bunurilor
comunei Șoldanu.
(2) Materialele rezultate din desființare se vor recupera și valorifica în condițiile legii.
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei

Șoldanu, județul Călărași, împreună cu aparatul său de specialitate.
Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la Instanța competentă, în condițiile legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, modificată și completată.
Art. 6. - Secretarul Comunei Șoldanu asigură transparența și comunicarea în termen către autoritățile,
instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 32
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 24 iulie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 0 abținere și 1 vot împotrivă, față 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.

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr. 32 din 24 iulie 2019

ABROGĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șoldanu, județul Călărași

Nr.
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crt. Clasificare
0

1

Denumire
bun
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Anul dobândirii

Valoarea
de
inventar

Situatia juridică
actuală

3

4

5

6

1952

90.335

2

Cămin cultural sat
Negoesti
140,22 mp
26.

1.6.2.

Clădire

N – DN4
S – pr. Tutulea Ion
E – primarie veche
V – parc Negoesti

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ

H.C.L. nr.15/1999

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat
al comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26
din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al
comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea
Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată

Având în vedere:
• Starea de degradare avansată a imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la
poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit
de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările
ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată, ce poate
pune în pericol cetățenii ce utilizează Parcul Negoești, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărîre.
• Obligativitatea legală de trecere din domeniul public în domaniul privat a bunurilor ce urmează a se
desființa.
• Obligativitatea scoaterii din funcţiune, casării, desființării şi valorificării materialelor rezultate din
demolarea bunurilor proprietate publică.
Luând act de:
▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, cu modificările și completările
ulterioare;

▪

Hotărârea Guvernului nr.1349/2001 privind atestarea domeniului public al județului Călărași precum
și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Călărași, modificată și completată;

▪

Încheierea de intabulare nr.9681/17.06.2013 dispusă de OCPI Călărași – BCPI Oltenița.

În conformitate cu prevederile:
▪

prevederilor art.8 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

▪

prevederilor art.20 alin.(1) lit.e) și k) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

▪

prevederilor art.19 din Legea nr.10/1996 republicată (r2) privind calitatea în construcții;

▪

prevederilor art.3 alin.(4), art.8 alin.(2), art.10, art.18 și art.21 din Legea nr.213/1998 privind regimul
bunurilor proprietate publică, republicată;

▪

prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;

▪

prevederilor Ordonanței Guvernului nr.112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;

▪

prevederilor art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c), alin .(6) pct.1 și 5 și alin.(9), precum
și ale art.119 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și
completată.

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

Față de elementele de drept și de fapt prezentate,
În temeiul art.39 alin.(1) coroborate art.45 alin.(3) și ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice
locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată.

S-a iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția
nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul
local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat
prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată.
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.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind proiectul de hotărâre aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei
Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al
comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin
Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată
Subsemnații, Stanciu Dănuţ-George-Mădălin, expert local pe problemele romilor în cadrul
compartimentului dezvoltare comunitară şi Buștă Angela-Camelia, inspector în cadrul
compartimentului financiar-contabil:
Văzând:
- Proiectul de hotărâre nr.3667/25.06.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul
privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat
la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit
de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările
ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată, inițiat de
Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu;
- Referatul de aprobare nr. 3668/25.06.2019, prin care arată necesitatea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești.
Verificând conformitatea cu prevederile:
- art.8 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- art.20 alin.(1) lit.e) și k) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art.19 din Legea nr.10/1996 republicată (r2) privind calitatea în construcții;
- art.3 alin.(4), art.8 alin.(2), art.10, art.18 și art.21 din Legea nr.213/1998 privind regimul bunurilor
proprietate publică, republicată;
- Hotărârii Guvernului României nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
- Ordonanței Guvernului nr.112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
- art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c), alin .(6) pct.1 și 5 și alin.(9), precum și ale art.119
din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată.
Luând în considerare:
• Starea de degradare avansată a imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția
nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de
Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările
ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată, ce poate pune
în pericol cetățenii ce utilizează Parcul Negoești, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărîre.
• Obligativitatea legală de trecere din domeniul public în domaniul privat a bunurilor ce urmează a se
desființa.

•

Obligativitatea scoaterii din funcţiune, casării, desființării şi valorificării materialelor rezultate din
demolarea bunurilor proprietate publică.

Faţă de elementele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, considerăm că proiectul
de hotărâre propus 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 privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești,
identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările
și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și
completată, așa cum a fost propusă prin proiectul de hotărâre inițiat.

•

Expert local pentru problemele romilor,

Inspector,

Stanciu Danut-George-Mădălin

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 24 iulie 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză
următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului
Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea
nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011,
modificată și completată.
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, 24 iulie 2019, la care
au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
AAprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului
Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea
nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011,
modificată și completată.

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 24 iulie 2019, la care au participat ______
membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului
Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea
nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011,
modificată și completată.
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

