ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 24
privind aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 29 mai 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.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare nr.2535/03.05.2019, elaborat de dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru
primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi
de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3033/27.05.2019, elaborat de dl Traian HULEA,
secretarul comunei Șoldanu și dna Iuliana STANCU-MARINCIU, consilier în compartimentul
asistență socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.3100/29.05.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.3111/29.05.2019;
▪ 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.3123/29.05.2019;
▪ Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.155/25.04.2019 privind desemnarea dlui Iulian
MARIN, ales în funcţia de viceprimar al comunei Șoldanu, pentru exercitarea atribuţiilor
primarului comunei, în perioada efectuării concediului de odihnă;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/29.05.2018 privind organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu judeţul Călăraşi;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.10/29 martie 2019 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019.
În baza:
▪ prevederilor art.2 alin.(1) și art.3 alin.(2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011;
▪ prevederilor art.40 alin.(1) și art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea

▪

▪

▪

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevedrilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
prevederilor art.5 alin.(1) şi art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal
al persoanei cu handicap, modificată și completată;
prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.

În temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE :
Art.1. - Se aprobă înființarea unui număr de 57 posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Art.2. - Persoanele aflate în pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie de invaliditate
nu pot ocupa postul de asistent personal al persoanei cu handicap.
Art.3. - Contractul individual de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap se încheie
cu primarul comunei Șoldanu.
Art.4. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei Șoldanu și
aparatul său de specialitate.
Art.5. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a prezentei
hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian MARIN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 29 mai 2019
Nr. 24
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, din totalul 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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi
Viceprimar, MARIN Iulian, pentru 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.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată;

▪

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 dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei
Șoldanu, prin care propune aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali
ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi;

▪

Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.155/25.04.2019 privind desemnarea dlui Iulian
MARIN, ales în funcţia de viceprimar al comunei Șoldanu, pentru exercitarea atribuţiilor
primarului comunei, în perioada efectuării concediului de odihnă;

▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/29.05.2018 privind organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu judeţul Călăraşi.

În baza:
▪

prevederilor art.2 alin.(1) și art.3 alin.(2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011;

▪

prevederilor art.40 alin.(1) și art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

▪

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevedrilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap;

▪

prevederilor art.5 alin.(1) şi art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului
personal al persoanei cu handicap, modificată și completată;

▪

prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.

În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă înființarea unui număr de 57 posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Art. 2. - Persoanele aflate în pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie de invaliditate
nu pot ocupa postul de asistent personal al persoanei cu handicap.
Art. 3. - Contractul individual de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap se încheie
cu primarul comunei Șoldanu.
Art. 4. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei Șoldanu
și aparatul său de specialitate.
Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a hotărârii
adoptate tuturor factorilor interesați.
INIȚIATOR,
p.Primar comuna Șoldanu,
Viceprimar, Iulian MARIN

Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu, Traian
HULEA

Nr.2534/03.05.2019
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, miercuri, 29 mai 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi
Stimați Consilieri ai Consiliului local al comunei Șoldanu
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Luând act de:
▪ 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.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Văzând:
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/29.05.2018 privind organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu judeţul Călăraşi.
Având în vedere prevederile:
▪ Legii asistenței sociale nr.292/2011:
– art.2 alin.(1) - Sistemul national de asistenta sociala reprezinta ansamblul de institutii,
masuri si actiuni prin care statul, reprezentat de autoritatile administratiei publice
centrale si locale, precum si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau
inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera
marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunitatilor,
– art.3 alin.(2) - Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, isi
asuma responsabilitatea de realizare a masurilor si actiunilor prevazute in actele
normative privind beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale;
▪ Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare:
– art.40 alin.(1) - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in
bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte
drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigura in proportie de
cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata,
in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale,
– art.44 - Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au
obligatia:
a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in
conditiile prezentei legi;"
b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu
handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.
▪ Hotărârii Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată și

completată:
– art.5 alin.(1) - Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu
primarul localitatii de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta, stabilita potrivit legii, a
persoanei cu handicap grav, pe baza hotararii consiliului local,
– art.6 alin.(2) - Anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numarul
asistentilor personali;
▪ Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată;
– art.36 alin.(2) lit.d) - Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: atributii
privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni,
– alin.(6) lit.a) pct.2 - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul
local asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protectia
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor
persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.
Luând în considerare că la această dată, la nivelul comunei Șoldanu sunt în plată un număr de 57
indemnizații ale persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre dezbatere și aprobare
proiectul de hotărâre nr. 2534/03.05.2019 privind aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi
de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi.
p. P R I M A R,
viceprimar, Iulian MARIN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi
Subsemnații, Traian HULEA, secretarul comunei Şoldanu și Iuliana STANCU-MARINCIU,
consilier în compartimentul asistență socială al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu,
Văzând:
▪ Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.2534/03.05.2019 privind aprobarea înființării unui număr
de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna
Șoldanu, judeţul Călăraşi,
▪ Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării unui număr de 57 de
posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu,
judeţul Călăraşi, înregistrat cu nr.2535/03.05.2018,
Analizând prevederile:
▪ Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată:
o
o

▪

Legii asistenței sociale nr.292/2011:
o

o

▪

o

▪

art.2 alin.(1) - Sistemul national de asistenta sociala reprezinta ansamblul de institutii, masuri si
actiuni prin care statul, reprezentat de autoritatile administratiei publice centrale si locale,
precum si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare
ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei,
familiei, grupurilor ori comunitatilor,
art.3 alin.(2) - Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, isi asuma
responsabilitatea de realizare a masurilor si actiunilor prevazute in actele normative privind
beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale;

Legii Legea nr.448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare:
o

▪

art.36 alin.(2), lit.d) - Consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor furnizate
catre cetateni,
art.36 alin.(6), lit.a) pct.2 - In exercitarea atributiilor prevazute la alin.(2) lit.d), consiliul local,
asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protectia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri
aflate in nevoie sociala.

art.40 alin.(1) - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetul local
sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului
personal, potrivit legii. Sumele se asigura in proportie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de
unitatile administrativ-teritoriale
art.44 Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art.43 alin.(2) au obligatia:
a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile
prezentei legi,
b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap
grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta;

Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevedrilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
Hotărârea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată și
completată:

o
o

art.5 alin.(1) - Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primarul
localitatii de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta, stabilita potrivit legii, a persoanei cu handicap
grav, pe baza hotararii consiliului local,
art.6 alin.(2) - Anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numarul asistentilor
personali.

Luând în considerare și:
▪ Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.155/25.04.2019 privind desemnarea dlui Iulian
MARIN, ales în funcţia de viceprimar al comunei Șoldanu, pentru exercitarea atribuţiilor
primarului comunei, în perioada efectuării concediului de odihnă;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/29.05.2018 privind organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu judeţul Călăraşi
Faţă de elementele prezentate, în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) lit.a) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată și constatând că
proiectul de hotărâre propus nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin redactare, considerăm
legală și oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi
de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi.
Secretar comună,
Traian HULEA

Consilier,
Iuliana STANCU-MARINCIU

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 29 mai 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele
proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
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, 29 mai 2019, la care au
participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte administrative
elaborate privind:
Aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
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 29 mai 2019, la care au participat ______
membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
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

