ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 55
privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE
REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘOLDANU ȘI LOCALITĂȚILE
APARȚINĂTOARE (ȘOLDANU ȘI NEGOEȘTI)” prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză
– Fondul de Dezvoltare şi Investiții
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa exaordinară,convcată de îndată, din 17.12.2019,
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. 7274 din 17.12.2019, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA
DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘOLDANU ȘI LOCALITĂȚILE
APARȚINĂTOARE (ȘOLDANU ȘI NEGOEȘTI)” prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză –
Fondul de Dezvoltare şi Investiții;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 7215 din 17.12.2019, întocmit de compartimentul urbanism,
cadastru și agricultură al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, referitor la aprobarea
necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘOLDANU ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (ȘOLDANU
ȘI NEGOEȘTI)” prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză – Fondul de Dezvoltare şi Investiții;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 7220 din
17.12.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 7224 din 17.12.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socialculturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub nr. 7227 din
17.12.2019;
▪ Formularul solicitării de finanțare înregistrat la Primăria Comunei Șoldanu cu nr. 2815/14.05.2019 și depus
la Comisia Națională de Strategie și Prognoză – Fondul de Dezvoltare şi Investiții cu
nr.1210/CNSP/16.05.2019;
▪ LISTA PROIECTELOR ELIGIBILE PENTRU FINANȚARE DIN FDI publicată pe site-ul Comisiei
Naționale de Strategie și Prognoză (http://www.cnp.ro/user/repository/FondulDezvoltareInvestitii/
Proiecte_eligibile_pentru_finantare.pdf);
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▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.44 din 26 septembrie 2019 privind alegerea Preşedintelui
de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.

În baza:
▪ Prevederilor art.1 – art.10 din Ordonanța de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene;
▪ Prevederilor art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5 alin.(2) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
▪ Prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
▪ 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 adoptării hotărârii, necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de
investiții “ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘOLDANU ȘI
LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (ȘOLDANU ȘI NEGOEȘTI)” cu finanțare din Fondul de Dezvoltare
şi Investiții, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.
Art. 2. - Se împuternicește dl Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu, județul Călărași, să inițieze
toate demersurile și să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului propus prin prezenta
hotărâre.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Șoldanu, județul
Călărași, prin aparatul său de specialitate.
Art. 4. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către Primarul
Comunei Șoldanu.
(2) Prezenta hotărâre 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, Georgică CONSTANTIN
Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 55
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 17 decembrie 2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 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.
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