ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE nr.74
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în şedinţă ordinară,
la data de 31 martie 2020
Luând în considerare:
▪ prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, modificată și completată prin
Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ 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:
▪ Evoluția situației epidemiologice detrerminată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 și
necesitatea monitrorizării și asigurării condițiilor de prevenire a răspândirii COVID-19 în teritoriul
adminstrativ al Comunei Șoldanu;
▪ Recomandarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.46408 din
23.03.2020 pentru utilizarea mijloacelor electronice pentru desfășurarea ședințelor Consiliilor
Locale.
În baza
▪ prevederile art.133 alin.(1) şi art.134 alin.(1) lit.a) 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.
Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu, DISPUN:
Articol unic - (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în sedinţă ordinară,
care va avea loc la data de marți, 31 martie 2020, ora 18:00, în sala mare a Căminului Cultural Şoldanu,
judeţul Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din
26.09.2019 pentru aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
local al comunei Șoldanu, județul Călărași;
2. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în martie
2020;
3. Aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020;
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4. Aprobarea Studiului de fezabilitate conținând principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului
de investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente fitness de exterior
în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi;
5. Raportul Primarului Comunei Șoldanu privind starea economică, socială și de mediu a Comunei
Șoldanu pe anul 2019;
6. Informare privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2019.
(2) Proiectele de hotărâre vor fi avizate/neavizate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Șoldanu. În cadrul ședințelor de avizare/neavizare se pot formula și depune amendamente
asupra proiectelor de hotărâre inițiate.
(3) Prezenta dispoziție poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(4) Secretarul comunei Șoldanu va asigura aducerea la cunoștință publică a ordinii de zi.
(5) Secretarul comunei Șoldanu va asigura convocarea Consilierilor locali şi va comunica prezenta
dispoziţie Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, autorităţilor şi persoanelor interesate.
(6) Convocarea se face prin e-mail, SMS și telefonic, după caz, cu următorul conținut: „Ședință
ordinară a Consiliului Local Șoldanu, marți, 31 martie 2020, la ora 18:00, în sala mare a Căminului
Cultural Şoldanu”, la care se atașază conținutul invitației la ședință.
PRIMARUL COMUNEI ŞOLDANU,
Iulian GEAMBAȘU

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Şoldanu,
Traian HULEA

Comuna Şoldanu, 26 martie 2020
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