ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 2020
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 23.01.2019,
Luând în considerare:
 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 administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare nr.7176/20.12.2018, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se
propune aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 - 2020;
 Raportul de specialitate nr.7179/20.12.2018, întocmit de compartimentul asistență socială, privind
organizarea reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 – 2020;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, înregistrat sub
nr.410/23.01.2019;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, înregistrat sub nr.417/23.01.2019;
 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.424/23.01.2019;
 Adresa Inspectoratului Școlar al Judeţului Călăraşi nr.3280/07.12.2017, prin care se solicită
propunerea privind organizarea rețelei de unități școlare pentru anul școlar 2019-2020 ;
 Adresa Inspectoratului Școlar al Județului Călărași nr.31/08.01.2019 prin care se transmite avizul
conform pentru organizarea rețelei de unități școlare pentru anul școlar 2019-2020;
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.1/31.01.2018 privind aprobarea organizării reţelei școlare
locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna
Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 – 2019;
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.3/31.01.2007 privind atribuirea de denumiri unităţilor de
învăţământ care funcţionează în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, modificată și
completată.
În baza:
 prevederilor art.19 alin.(1) lit.b) şi alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi
completată;
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prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.5235/24.10.2018 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,
evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;
prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru
publicarea actelor normative, modificată și completată;
prevederilor art.5 alin.(2), art.10, art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1) din Legea administației
publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.

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

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă organizarea reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 – 2020,
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Iulian GEAMBAŞU,

primarul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi şi dl prof. Adrian-Alexandru BOTEA, directorul Școlii
Gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu.
Art. 3. - Secretarul comunei Şoldanu va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor

interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian CERNEA
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 23 ianuarie 2019

Nr. 1
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi 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.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.1 din 23 ianuarie 2019
REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN
ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020, LA COMUNA ȘOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Nr.
Crt.

Tip unitate

Mediul de
rezidență

CÎF

Cod SIIIR

Nr. HCL/an în
baza căruia
funcționează
(dacă există)

Denumirea
unității de
învățământ

Tip
unitate
(PJ/AR)

Localitatea

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

PJ

Șoldanu

Str. Constantin
Teodorescu,
nr.3

242530767

242530767

scoala_soldanu@yahoo.com

1

Învățământ
de masă

Rural

24834607

5161100127

3/31.01.2007

Școala
Gimnazială
“Constantin
Teodorescu”
Șoldanu

2

Învățământ
de masă

Rural

-

5161100127

3/31.01.2007

Școala Primară
nr.1 Negoești

AR

Negoești

Șos. Olteniței,
nr.52

242529303

-

-

3

Învățământ
de masă

Rural

-

5161100127

3/31.01.2007

Grădinița cu
Program Normal
nr.1 Șoldanu

AR

Șoldanu

Șos. Olteniței,
nr.47

242530850

-

-

4

Învățământ
de masă

Rural

-

5161100127

3/31.01.2007

Grădinița cu
Program Normal
nr.2 Negoești

AR

Negoești

Șos. Olteniței,
nr.52

242529303

-

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian CERNEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar
2019 - 2020
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constitutiei Romaniei 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.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune aprobarea
organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 - 2020;
 Raportul compartimentului de specialitate privind propunerea aprobării organizării reţelei
școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT
comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Adresa Inspectoratului Școlar al Judeţului Călăraşi nr.3280/07.12.2017, prin care se solicită
propunerea privind organizarea rețelei de unități școlare pentru anul școlar 2019-2020;
 Adresa Inspectoratului Școlar al Județului Călărași nr.31/08.01.2019 prin care se transmite
avizul conform pentru organizarea rețelei de unități școlare pentru anul școlar 2019-2020;
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.1/31.01.2018 privind aprobarea organizării reţelei școlare
locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna
Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 – 2019;
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.3/31.01.2007 privind atribuirea de denumiri unităţilor de
învăţământ care funcţionează în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, modificată și
completată.
În baza:
 prevederilor art.19 alin.(1) lit.b) şi alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi
completată;
 prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.5235/24.10.2018 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de
stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati in unitatile de
invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei
unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020;
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prevederile art. 5 alin.(2), art.10, art. 36 alin.(2) lit. d) şi alin.(6) lit.a) pct.1) din Legea nr.
215/2001 privind administația publică locală, republicată, modificată şi completată.

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

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 4. - Se aprobă organizarea reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 – 2020,
conform anexei ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se însărcinează dl Iulian GEAMBAŞU,

primarul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi şi dl prof. Adrian-Alexandru BOTEA, Directorul Școlii
Gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu.
Art. 6. - Secretarul comunei Șoldanu va asigura comunicarea hotărârii adoptate tuturor factorilor

interesaţi.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr.7175/20.12.2018
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu în ianuarie 2019
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ANEXA
la Proiectul de hotărâre
nr.7175 din 20 decembrie 2018
REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN
ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019
Nr.
Crt.

Tip unitate

Mediul de
rezidență

CÎF

Cod SIIIR

Nr. HCL/an în
baza căruia
funcționează
(dacă există)

Denumirea
unității de
învățământ

Tip
unitate
(PJ/AR)

Localitatea

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

PJ

Șoldanu

Str. Constantin
Teodorescu,
nr.3

242530767

242530767

scoala_soldanu@yahoo.com

1

Învățământ
de masă

Rural

24834607

5161100127

3/31.01.2007

Școala
Gimnazială
“Constantin
Teodorescu”
Șoldanu

2

Învățământ
de masă

Rural

-

5161100127

3/31.01.2007

Școala Primară
nr.1 Negoești

AR

Negoești

Șos. Olteniței,
nr.52

242529303

-

-

3

Învățământ
de masă

Rural

-

5161100127

3/31.01.2007

Grădinița cu
Program Normal
nr.1 Șoldanu

AR

Șoldanu

Șos. Olteniței,
nr.47

242530850

-

-

4

Învățământ
de masă

Rural

-

5161100127

3/31.01.2007

Grădinița cu
Program Normal
nr.2 Negoești

AR

Negoești

Șos. Olteniței,
nr.52

242529303

-

-

INIȚIATOR,
Primar, Iulian GEAMBAȘU
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei
Șoldanu, Regulamentului de organizare și funcționare, Caietului de sarcini și formei de gestiune ale
Serviciului de iluminat public
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Având în vedere:
 adresa Inspectoratului Școlar al Judeţului Călăraşi nr.4107/15.11.2017, înregistrată la comuna Șoldanu cu
nr.7329/16.11.2017 prin care se pune în vedere necesitatea obținerii unui aviz conform pentru aprobarea
organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a
UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 - 2019;

Analizând prevederile:
 Legii educației naționale nr.1/2011, modificată și completată:
o art.19 alin.(1) lit.b) - In sistemul national de invatamant, unitatile de invatamant de stat au personalitate
o



juridica daca se organizeaza si functioneaza, dupa caz, cu minimum 300 de elevi, prescolari si
anteprescolari;
art.19 alin.(4) - Pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, autoritatile
administratiei publice locale, in baza avizului conform al inspectoratelor scolare, aproba organizarea,
functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara personalitate juridica - ca parti ale
unei unitati de invatamant cu personalitate juridica - si subordonate aceluiasi ordonator principal de
credite, in conditiile legii.

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar:

o art.21 - Actul administrativ prin care se stabileste reteaua scolara a localitatii/judetului/sectorului

o

o

municipiului Bucuresti este hotararea consiliului local/consiliului judetean, emisa in baza prevederilor
legislatiei in vigoare. In mod exceptional, in situatii de dizolvare/suspendare a consiliului local/consiliului
judetean actul administrativ de organizare a retelei scolare este dispozitia primarului/presedintelui
consiliului judetean, dupa caz,
art.22 - Organizarea retelei scolare se realizeaza, in ordine, cu respectarea urmatoarelor etape:
a) realizarea proiectului de retea scolara de catre consiliul local/consiliul judetean;
b) transmiterea proiectului de retea scolara de catre consiliul local/consiliul judetean catre
inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu solicitarea de emitere a
avizului conform de catre acesta din urma;
c) transmiterea avizului conform catre autoritatile administratiei publice locale care vor aproba reteaua
scolara;
d) aprobarea prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean a retelei scolare;
e) emiterea, de catre inspectorul scolar general, a deciziilor aferente organizarii retelei scolare.,
art.25 - In vederea organizarii retelei scolare locale, autoritatile administratiei locale intocmesc un proiect
al retelei scolare, care se transmite inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii
Stiintifice, in vederea emiterii avizului conform. Solicitarea de emitere a avizului conform este insotita de
proiectul de retea scolara si de un raport argumentativ privind structura retelei scolare propuse sa
functioneze in anul scolar urmator.

 Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată,
o Art.5 alin.(2) - Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele
o
o

legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta
altor autoritati publice;
art.10 - Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele
financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale comunelor, oraselor, municipiilor si
judetelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale;
art.36 alin.(2) lit.d) - Consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre
cetateni;
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o art.36 alin.(6) lit.a) pct.1 - asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind educatia;

Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată şi completată, vă propun
adoptarea unei hotărâri privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi în forma
avizată de Inspectoratul Școlar al Judeţului Călăraşi conținută în Anexa la adresa
nr.4267/06.12.2017, înregistrată la comuna Șoldanu cu nr.7735/06.12.2017.
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi,
pentru anul școlar 2018 - 2019
Subsemnații, Iuliana STANCU-MARINCIU, consilier și Mihaela MIHALACHE, referent,
ambele în cadrul compartimentului asistență socială al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu, județul Călărași, văzând Referatul de aprobare nr.7899/18.12.2017, elaborat de
primarul comunei Șoldanu, prin care se propune aprobarea organizării reţelei școlare locale a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pentru anul școlar 2018 – 2019 și Proiectul de hotărâre nr.7474/23.11.2017 privind
aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza
de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 – 2019 și
analizând prevederile:
 Legii educației naționale nr.1/2011, modificată și completată: art.19 alin.(1) lit.b) și art.19
alin.(4);
 Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr.5472/07.11.2017, art.20 - art.31;
 Legii nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată,
art.5 alin.(2), art.10, art.36 alin.(2) lit.d) și art.36 alin.(6) lit.a) pct.1.
Luând în considerare și adresa Inspectoratului Școlar al Judeţului Călăraşi nr.267/06.12.2017,
înregistrată la comuna Șoldanu cu nr.7735/06.12.2017 prin care se acordă avizul conform pentru
rețeaua de învățământ preuniversitar de la comuna Șoldanu, și constatând 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, propunem Consiliului local al comunei
Şoldanu adoptarea unei hotărâri privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi,
pentru anul școlar 2018 - 2019.
Consilier,
Iuliana STANCU-MARINCIU,

Referent,
Mihaela MIHALACHE
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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 23 ianuarie 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai
comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pentru anul școlar 2019 - 2020.

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,

SECRETAR

MEMBRI,

TRUŞCĂ ALEXANDRINA

ILIE COSTEL

CERNEA IULIAN ________________________

____________

_____________

TĂNASE IONEL _________________________
MUSTĂŢEA VALERIU____________________
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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, 23
ianuarie 2019, la care au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele
proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza
de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 - 2020.

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 ________________________
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Art. 7. Art. 8. - ROMANIA
Art. 9. - JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Art. 10. - 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
Art. 11. -

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 23 ianuarie 2019, la care au
participat ______ membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ
elaborat:
Aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 - 2020.

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
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