ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 31
pentru aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna
Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU –
CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 24.07.2019,
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. 3534/20.06.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T.
Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru derularea proiectului ȘOLDANU –
CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3589/24.06.2019, întocmit de compartimentul urbanism,
cadastru și agricultură, privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat
între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru derularea proiectului
ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr.
3645/25.06.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 3652/25.06.2019;
▪ 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.
3659/25.06.2019;
▪ Adresa Grupului local de Inițiativă Șoldanu, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu
nr.3530/20.06.2019;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/25.06.2019 privind alegerea Preşedintelui de
şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.
În baza:
▪ prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), b), e) și f), alin.(9) lit.a), art.136, art.155 alin.(1)
lit.c), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - (1) Se aprobă parteneriatul dintre U.A.T. Comuna Șoldanu și Grupul local de inițiativă Șoldanu
pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE.
(2) Se aprobă Acordul de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului ȘOLDANU –
CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE, cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de
hotarâre.
Art. 2. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe potrivit rolului și responsabilităților U.A.T. Comuna
Șoldanu ce pot apărea pe durata implementării proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE
în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Șoldanu.
Art. 3. - Se împuterniceşte domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, să semeneze toate actele necesare
implementării proiectului pentru responsabilitățile și în numele U.A.T. ComunA Șoldanu.
Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. - Secretarul Comunei Șoldanu va asigura publicarea și de comunicarea în termen a prezentei
hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 31
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 24 iulie 2019
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.
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.

Anexă la HotărâreA Consiliului
local al comunei Șoldanu
nr.31/24.07.2019

ACORD DE PARTENERIAT
Art.1 - Părţile
U.A.T. Comuna Șoldanu, cu sediul în Șos.Olteniței nr.70, comuna Șoldanu, județul Călărași,
telefon: 0242530530, fax: 0242530530, reprezentată prin Iulian GEAMBAȘU, în calitate de
primar al comunei Șoldanu, denumită în continuare Partenerul
și
Grupul de inițiativă Șoldanu, cu sediul în Șoldanu, telefon: 0724387452, fax: -, cont bancar
deschis la ING Banck, IBAN: RO77 INGB 0000 9999 2344 10, reprezentată prin CIMPOERU
GABRIELA, DOBRE VICTORITA, în calitate de Reprezentanți ai Grupului de inițiativă
Șoldanu, denumită în continuare Aplicantul,
au încheiat prezentul ACORD privind derularea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI
DEZVOLTARE (denumit în continuare “Proiectul”), sponsorizat de Fundația PACT
(www.fundatiapact.ro) prin programul de sponsorizare propriu susținut exclusiv din surse
private.
Art.2 - Obiectul acordului
Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreună proiectul ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI
DEZVOLTARE.
Art.3 - Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor cererii de
finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:
Organizaţia
1. Aplicantul, Grupul
de inițiativă Șoldanu

Roluri şi responsabilităţi în proiect
• Să asigure implementarea proiectului prin:
organizarea
atelierelor,
asigurarea
materialelor necesare, mediu de lucru plăcut.
• Să informeze comunitatea despre programul
cursurilor.
• Să informeze Partenerul despre orice
deficiență constatată.

2. Partenerul,
Comuna Șoldanu

•

•
•
•

Să asigure accesul în spațiul destinat
cursurilor: Căminul Cultural din satul
Șoldanu.
Să asigure energia electrică.
Să asigure accesul la un grup sanitar.
Să asigure mobilier destinat șahului si
picturii.

Resurse umane implicate în proiect
1. Coordonator proiect, CIMPOERU
Gabriela,
2. Responsabil financiar, DOBRE
Victorița,
3. Responsabil program activități,
ȘTEFAN Victorița,
4. Administrator pagină de facebook,
mediatizare proiect, GAITAN MariaAdriana,
5. Supraveghetor la buna desfășurare
a cursurilor, CHIRICĂ Cristina.
Reprezentant comună:
Primar, GEAMBASU Iulian

Art.4 - Durata acordului
Acordul de parteneriat intră în vigoare odată cu semnarea acestuia de către părți și durează până la
încheierea proiectului care face obiectul contractului.
Art.5 - Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
5.1. Aplicantul, Grupul de inițiativă Șoldanu, va semna cererea de finanţare şi contractul de
finanţare.
5.2. Aplicantul, Grupul de inițiativă Șoldanu, va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa
despre evoluţia proiectului şi îi va furniza copii ale rapoartelor descriptive şi financiare.
5.3. Partenerul, U.A.T. Comuna Șoldanu își va desemna un reprezentant pentru participarea în
cadrul Proiectului.
5.4. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex.: activităţi, parteneri etc.) trebuie
să fie convenite de aplicant cu partenerul înaintea solicitării aprobării din partea Finanțatorului
proiectului. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, aplicantul/partenerul principal va
indica acest lucru când va solicita aprobarea Finanțatorului proiectului.
5.5. Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi costurile angajate de către
aplicant/solicitant/partenerul principal în calitate de beneficiar de finanţare nerambursabilă,
corespunzător rolului/rolurilor avute în proiect și bugetului proiectului aprobat de Finanțator.
Art.6 - Dispoziţii finale
6.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele
părţi.
6.2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu
le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
6.3. Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.
Întocmit în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.
1. Partener, U.A.T. Comuna Șoldanu

2. Aplicant, Grupul de inițiativă Șoldanu

prin Reprezentant,

prin Reprezentant,

Primar,

Coordonator proiect,

Iulian GEAMBAȘU,

Gabriela CIMPOERU

Data: ………………………………

Data: ………………………………

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T.
Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului
ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE
Iulian GEAMBAȘU, 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 primar, Iulian GEAMBAȘU, prin care propune aprobarea
parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul
local de inițiativă Șoldanu pentru derularea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE;

▪

Adresa Grupului local de Inițiativă Șoldanu, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu
nr.3530/20.06.2019.

În baza:
▪

prevederilor art.10, ale art.36 alin.(1) și alin.(2) lit.c), și d), ale alin.(6) lit.a) pct.1, 4 și 6 și ale alin.(7)
lit.a) 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. 2. - (1) Se aprobă parteneriatul dintre U.A.T. Comuna Șoldanu și Grupul local de inițiativă Șoldanu
pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE.
(2) Se aprobă Acordul de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului ȘOLDANU –

CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE, cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de
hotarâre.
Art. 6. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe potrivit rolului și responsabilităților U.A.T. Comuna
Șoldanu ce pot apărea pe durata implementării proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE
în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Șoldanu.
Art. 7. - Se împuterniceşte domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, să semeneze toate actele necesare
implementării proiectului pentru responsabilitățile și în numele U.A.T. ComunA Șoldanu.
Art. 8. - 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,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu, Traian HULEA

Nr.3533/20.06.2019
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, miercuri, 24 iulie 2019

Anexă la Proiectul de hotărâre
nr.3533/20.06.2019

ACORD DE PARTENERIAT
Art.7 - Părţile
U.A.T. Comuna Șoldanu, cu sediul în Șos.Olteniței nr.70, comuna Șoldanu, județul Călărași,
telefon: 0242530530, fax: 0242530530, reprezentată prin Iulian GEAMBAȘU, în calitate de
primar al comunei Șoldanu, denumită în continuare Partenerul
și
Grupul de inițiativă Șoldanu, cu sediul în Șoldanu, telefon: 0724387452, fax: -, cont bancar
deschis la ING Banck, IBAN: RO77 INGB 0000 9999 2344 10, reprezentată prin CIMPOERU
GABRIELA, DOBRE VICTORITA, în calitate de Reprezentanți ai Grupului de inițiativă
Șoldanu, denumită în continuare Aplicantul,
au încheiat prezentul ACORD privind derularea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI
DEZVOLTARE (denumit în continuare “Proiectul”), sponsorizat de Fundația PACT
(www.fundatiapact.ro) prin programul de sponsorizare propriu susținut exclusiv din surse
private.
Art.8 - Obiectul acordului
Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreună proiectul ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI
DEZVOLTARE.
Art.9 - Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor cererii de
finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:
Organizaţia
3. Aplicantul, Grupul
de inițiativă Șoldanu

Roluri şi responsabilităţi în proiect
• Să asigure implementarea proiectului prin:
organizarea
atelierelor,
asigurarea
materialelor necesare, mediu de lucru plăcut.
• Să informeze comunitatea despre programul
cursurilor.
• Să informeze Partenerul despre orice
deficiență constatată.

4. Partenerul,
Comuna Șoldanu

•

•
•
•

Să asigure accesul în spațiul destinat
cursurilor: Căminul Cultural din satul
Șoldanu.
Să asigure energia electrică.
Să asigure accesul la un grup sanitar.
Să asigure mobilier destinat șahului si
picturii.

Art.10 - Durata acordului

Resurse umane implicate în proiect
6. Coordonator proiect, CIMPOERU
Gabriela,
7. Responsabil financiar, DOBRE
Victorița,
8. Responsabil program activități,
ȘTEFAN Victorița,
9. Administrator pagină de facebook,
mediatizare proiect, GAITAN MariaAdriana,
10. Supraveghetor
la
buna
desfășurare a cursurilor, CHIRICĂ
Cristina.
Reprezentant comună:
Primar, GEAMBASU Iulian

Acordul de parteneriat intră în vigoare odată cu semnarea acestuia de către părți și durează până la
încheierea proiectului care face obiectul contractului.
Art.11 - Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
5.1. Aplicantul, Grupul de inițiativă Șoldanu, va semna cererea de finanţare şi contractul de
finanţare.
5.2. Aplicantul, Grupul de inițiativă Șoldanu, va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa
despre evoluţia proiectului şi îi va furniza copii ale rapoartelor descriptive şi financiare.
5.3. Partenerul, U.A.T. Comuna Șoldanu își va desemna un reprezentant pentru participarea în
cadrul Proiectului.
5.4. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex.: activităţi, parteneri etc.) trebuie
să fie convenite de aplicant cu partenerul înaintea solicitării aprobării din partea Finanțatorului
proiectului. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, aplicantul/partenerul principal va
indica acest lucru când va solicita aprobarea Finanțatorului proiectului.
5.5. Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi costurile angajate de către
aplicant/solicitant/partenerul principal în calitate de beneficiar de finanţare nerambursabilă,
corespunzător rolului/rolurilor avute în proiect și bugetului proiectului aprobat de Finanțator.
Art.12 - Dispoziţii finale
6.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele
părţi.
6.2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu
le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
6.3. Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.
Întocmit în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.
3. Partener, U.A.T. Comuna Șoldanu

4. Aplicant, Grupul de inițiativă Șoldanu

prin Reprezentant,

prin Reprezentant,

Primar,

Coordonator proiect,

Iulian GEAMBAȘU,

Gabriela CIMPOERU

Data: ………………………………

Data: ………………………………

Inițiator,
Primar, Iulian GEAMBAȘU

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între
U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului
ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Văzând:
• Adresa Grupului local de Inițiativă Șoldanu, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu
nr.3530/20.06.2019.
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.
Analizând prevederile:
• Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:
o art.10. - Autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele
financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, orașelor,
municipiilor și județelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale;
o art.36 alin.(1) - Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale
administratiei publice locale sau centrale
o art.36 alin.(2) lit.c) - consiliul local exercita atributii privind administrarea domeniului public si
privat al comunei, orasului sau municipiului;
o art.36 alin.(5) lit. a) - în exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local hotaraste
darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei,
orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile
legi;
o art.36 alin.(6) lit. a) pct.1, 4, 6 - 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 educatia, cultura și sportul;
o art.36 alin.(7) lit. a) - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local hotaraste,
in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea
finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.
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. 3533/20.06.2019 privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între
U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU
– CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectului de hotărâre privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat
încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea
proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE
Subsemnații, Iulian MARIN, viceprimarul comunei Șoldanu și Rodica PANAIT, inspector în cadrul
compartimentului urbanism, cadastru și agricultură al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu,
Văzând:
• Proiectul de hotărâre nr.3533/20.06.2019 privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de
parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru
implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE și
• Referatul de aprobare înregistrat cu nr.3534/20.06.2019 prin care dl primar, Iulian GEAMBAȘU,
propune Consiliului local al comunei Șoldanu adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea parteneriatului
şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de
inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE.
Vă supunem atenţiei următoarele:
În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi
completată:
− art.10. - Autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele
financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, orașelor, municipiilor și
județelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale;
− art.36 alin.(1) - Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei
publice locale sau centrale
− art.36 alin.(2) lit.c) - consiliul local exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al
comunei, orasului sau municipiului;
− art.36 alin.(5) lit. a) - în exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local hotaraste
darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului
sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legi;
− art.36 alin.(6) lit. a) pct.1, 4, 6 - 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 educatia, cultura și sportul;
− art.36 alin.(7) lit. a) - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local hotaraste, in
conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si
realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.
Luând în considerare:
• Adresa Grupului local de Inițiativă Șoldanu, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu
nr.3530/20.06.2019.
• Propunerea de protocol înaintată prin adresa de mai sus.
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 parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între
U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU
– CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE.
Viceprimar,

Inspector,

Iulian MARIN

Rodica PANAIT

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 25 iunie 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele
proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna
Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE
ȘI DEZVOLTARE.

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

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, 25 iunie 2019, la care
au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
Aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu
şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI
DEZVOLTARE.

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 25 iunie 2019, la care au participat ______
membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu
şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI
DEZVOLTARE.

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

