ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului “Modernizare străzi în
comuna Şoldanu judeţul Călăraşi”
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2016,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
 art. 120 si art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a
Constituției României nr.429/2003;
 art.8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr.199/1997;
 art.7 alin.(2) şi art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificarile si completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
 art.20 si art.21 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006, modificată și completată;
 art.36 alin.(2) lit.b) şi d) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, modificată şi completată;
 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
 HGR nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrari de intervenţii;
 Anexa nr.43, poziţiile nr.1 şi 2 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, însuşit prin HCL Șoldanu nr.15/27.08.1999 şi atestat prin HGR nr.1349/2001,
publicată în Monitorul Oficial nr.630bis/26.08.2002, modificată şi completată prin HGR nr.1303/2011,
publicată în Monitorul Oficial nr.63bis/26.01.2012;
 HCL Șoldanu nr.48/29.11.2016 pentru modificarea Anexei la HCL Şoldanu nr.15/27.08.1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările
şi completările ulterioare.
Luând act de :
 iniţiativa Primarului comunei Şoldanu, dl Geambaşu Iulian, exprimată în Referatul de aprobare
înregistrat sub nr.5632/08.11.2016 prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului ce
constituie un aport pentru dezvoltarea comunităţii;
 raportul de specialitate înregistrat sub nr.5633/08.11.2016, întocmit de compartimentul dezvoltare
comunitară şi compartimentul financiar-contabil, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi
oportunitatea proiectului, un aport pentru dezvoltarea comunităţii;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.6006/29.11.2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.6005/29.11.2016;
 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.6007/29.11.2016.
 documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi’’ – Faza de proiectare – DALI, elaborată de SC ING TOP CONSTRUCT SRL, înregistrată sub
nr.4059/22.10.2015.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
1

Art. 1. – Se constată necesitatea modernizării străzilor din comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, aflate în
domeniul public al comunei Șoldanu şi se apreciază ca fiind oportună realizarea investiției “Modernizare
străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi’’.

Art. 2. – Se aprobă implementarea proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi”, denumit în continuare Proiectul, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin programul naţional de dezvoltare rurală (PNDR), potrivit legii.

Art. 4. – Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în
cadrul Proiectului.

Art. 5. – Operatorii economici, instituţiile sociale şi de interes public deserviţi de Proiect, precum şi
caracteristicile tehnico-economice ale Proiectului sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 6. – Comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, se angajează să asigure contribuţia proprie aferentă proiectului.
Art. 7. – Reprezentantul legal comunei Şoldanu este potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate de
șef al administrației publice locale şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 8. – Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.51 din 30 octombrie 2015.

Art. 9. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi.

Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a prezentei
hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 49
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 29 noiembrie 2016

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.
PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU: 9 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI
ÎMPOTRIVĂ, FAȚĂ DE 13 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI, DIN 13 CONSILIERI LOCALI CARE COMPUN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU.
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