ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr.28
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019
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 înregistrat cu nr.3300/06.06.2019, elaborat de dl primar, Iulian GEAMBAȘU,
prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2019;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr.3599/24.06.2019, elaborat de dna Angela-Camelia Buștă,
ispector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr.
3646/25.06.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.3653/25.06.2019;
▪ 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.3660/25.06.2019;
▪ Ordinul de Plată 74/03.06.2019, în sumă de 550988,72, emis de Ministerul Fondurilor Europene
privind plata pentru proiectul ,,Alimentare cu apă potabilă în satele Negoești și Șoldanu”;
▪ Cererea de finanţare înregistrată cu nr.2851/16.05.2019 privind plata drepturilor salariale ale
asistentului medical comunitar şi ale mediatorului sanitar aferente lunii iunie 2019;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019;
▪ 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.19 alin.(2) și ale art.50 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, modificată şi completată;
▪ prevederilor art.9, art.10, art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.63 alin.(4) și ale art.64 alin.(4) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Primarul comunei Şoldanu, prin compartimentul financiar-contabil, va aduce la îndeplinire
prevederile hotarârii adoptate.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a prezentei
hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian MARIN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 25 iunie 2019

Nr. 28
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 11 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.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr. 28 din 25 iunie 2019

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
AL COMUNEI ŞOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAŞI
- lei –

NR.
CRT.
I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
indicator

VENITURI TOTAL

TOTAL
AN
2019

TRIM
II

TRIM
III

560.688

550.988

9.700

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

42.02

9.700

0

9.700

Subvenții pentru finanțarea sănătății

42.02.41

9.700

0

9.700

Alte sume primite de la UE

46.02

550.988

550.988

0

2.

Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele
operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

550.988

550.988

0

II

CHELTUIELI TOTAL

560.688

550.988

9.700

1.

1.

2.

3.

4.

Sănătate, din care:

66.02

9.700

0

9.700

Cheltuieli de personal

66.02.10

9.700

0

9.700

Cultură, recreere și religie

67.02

491.988

491.988

0

Cămine culturale, din care:
Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale

67.03.07
71.02.03

46.000

46.000

0

Sport, din care:
Construcții
Alte active fixe

67.05.01
71.01.01
71.01.30

393.000
382.000
11.000

393.000
382.000
11.000

0

Servicii religioase, din care:
Alte transferuri curente interne

67.06
55.01.18

52.988

52.988

0

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

70.02

35.000

35.000

0

Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Iluminat public
Încălzit, iluminat și forță motrică
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
Alimentare cu apă
Alte active fixe

70.02.06
20.01.03
20.01.09
20.30.30
70.05.01
71.01.30

18.000
10.000
3.000
5.000
17.000
17.000

18.000
10.000
3.000
5.000
17.000
17.000

0

Străzi, din care:
Alte active fixe

84.03.03
71.01.30

24.000

24.000

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian MARIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019
Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Şoldanu, județul Călăraşi,
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 elaborat de dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin care propune aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019;

▪

Ordinul de Plată 74/03.06.2019, în sumă de 550988,72, emis de Ministerul Fondurilor Europene
privind plata pentru proiectul ,,Alimentare cu apă potabilă în satele Negoești și Șoldanu”;

▪

Cererea de finanţare înregistrată cu nr.2851/16.05.2019 privind plata drepturilor salariale ale
asistentului medical comunitar şi ale mediatorului sanitar aferente lunii iunie 2019;

▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019.

În baza:
▪

prevederilor art.19 alin.(2) și ale art.50 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale. modificată şi completată;

▪

prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2). privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea
actelor normative. modificată și completată;

▪

prevederilor art.9. art.10. art.36 alin.(2) lit.b). alin.(4) lit.a). art.63 alin.(4) și ale art.64 alin.(4) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. republicată. cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001. republicată. cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUNE SPRE ADOPTARE:

Art. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 5. - Primarul comunei Şoldanu prin compartimentul financiar-contabil va aduce la îndeplinire
prevederile hotarârii adoptate.
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. 3299/06.06.2019
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, marți, 25 iunie 2019

ANEXA
la Proiectul de hotărâre nr. 3299 din 06.06.2019

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
AL COMUNEI ŞOLDANU. JUDEȚUL CĂLĂRAŞI
- lei –

NR.
CRT.
I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod
indicator

VENITURI TOTAL

TOTAL
AN
2019

TRIM
II

TRIM
III

560.688

550.988

9.700

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

42.02

9.700

0

9.700

Subvenții pentru finanțarea sănătății

42.02.41

9.700

0

9.700

Alte sume primite de la UE
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele
operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02

550.988

550.988

0

2.

46.02.03

550.988

550.988

0

II

CHELTUIELI TOTAL

560.688

550.988

9.700

1.

1.

2.

3.

4.

Sănătate, din care:

66.02

9.700

0

9.700

Cheltuieli de personal

66.02.10

9.700

0

9.700

Cultură, recreere și religie
Cămine culturale, din care:
Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale
Sport, din care:
Construcții
Alte active fixe
Servicii religioase, din care:
Alte transferuri curente interne
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

67.02
67.03.07
71.02.03
67.05.01
71.01.01
71.01.30
67.06
55.01.18
70.02

491.988

491.988

0

46.000

46.000

0

393.000
382.000
11.000

393.000
382.000
11.000

0

52.988

52.988

0

35.000

35.000

0

70.02.06
20.01.03
20.01.09
20.30.30
70.05.01
71.01.30
84.03.03
71.01.30

18.000
10.000
3.000
5.000
17.000
17.000

18.000
10.000
3.000
5.000
17.000
17.000

24.000

24.000

Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Iluminat public
Încălzit, iluminat și forță motrică
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
Alimentare cu apă
Alte active fixe
Străzi, din care:
Alte active fixe

INIȚIATOR.
Primar, Iulian GEAMBAȘU

0

0

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi pe anul 2019
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Văzând:
• Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14/19.04.2019 privind aprobarea bugetului
local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019;
• Ordinul de Plată 74/03.06.2019, în sumă de 550988,72, emis de Ministerul Fondurilor Europene
privind plata pentru proiectul ,,Alimentare cu apă potabilă în satele Negoești și Șoldanu”;
• Cererea de finanţare înregistrată cu nr.2851/16.05.2019 privind plata drepturilor salariale ale
asistentului medical comunitar şi ale mediatorului sanitar aferente lunii iunie 2019.
Luând în considerare:
• necesitatea asigurării cheltuielilor de personal și cheltuielilor privind finanțarea proiectelor în
derulare.
Analizând prevederile:
• Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:
o art.9. - (1) În cadrul politicii economice naționale, comunele, orașele, municipiile și județele au
dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritățile administrației publice locale le
stabilesc, le administrează și le utilizează pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor ce le
revin, în condițiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritățile administrației publice locale trebuie să fie
corelate cu competențele și cu atribuțiile prevăzute de lege.
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.(2) lit.b) – Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
▪ atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau
municipiului;
o art.36 alin.(4) lit.a) – În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local:
▪ aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare
a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
o art.63 alin. (4) – În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(1) lit.c), primarul:
▪ întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le
supune spre aprobare consiliului local;
o art.64 alin.(4) – În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(1) lit.c), primarul:
▪ exercită funcția de ordonator principal de credite.
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată:
o art.19 alin.(1) - Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel:
a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor
externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de
subordonarea acestora.

o art.19 alin.(2) – Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor prevăzute la alin.(1) lit.a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate
ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași
proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar.
Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre nr.3299/06.06.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, pe anul 2019.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAŞI
PRIMARIA COMUNEI ŞOLDANU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019,
al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi
Subsemnata Buştă Angela-Camelia, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil, vă supun
atenţiei următoarele :
✓ In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată :
- art. 9. - (1) In cadrul politicii economice nationale, comunele, orasele, municipiile si judetele au dreptul la
resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administreaza si le
utilizeaza pentru indeplinirea competentelor si atributiilor ce le revin, in conditiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie corelate cu
competentele si cu atributiile prevazute de lege.
- 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) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
alin. (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare
si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
- art. 64 alin.(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita functia de ordonator principal de credite;
✓ Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată :
- art. 19. - (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel:
a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile, de
catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, dupa caz;
b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de subordonarea acestora.
(2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la
alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat,
precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor
locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul
bugetar.
✓ Tinând cont de prevederile H.C.L. Soldanu nr. 12/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2019 al comunei Soldanu, judeţul Călăraşi, cu rectificările ulterioare;
✓ Luând în considerare OP 74/03.06.2019, in suma de 550988,72, de la Ministerul Fondurilor
Europene privind plata pentru proiectul ,,Alimentare cu apa potabila in satele Negoesti si Soldanu,, ;
✓ Luând în considerare cererea de finanţare nr. 2851/16.05.2019 privind plata drepturilor salariale
ale asistentului medical comunitar şi ale mediatorului sanitar ;
Faţă de elementele de drept şi de fapt prezentate, în conformitate cu prevederile art. 45 alin.(2) lit.a) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, propun aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2019, al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, potrivit următoarei situaţi:

TOTAL

NR.

Cod

DENUMIREA INDICATORILOR
indicator

CRT.
I

AN
2019

VENITURI TOTAL

TRIM
TRIM
III
II

560.688

550.988

9.700

Subventii de la bugetul de stat-din care:

42.02

9.700

0

9.700

Subventii pentru finantarea sanatatii

42.02.41

9.700

0

9.700

Alte sume primite de la UE

46.02

550.988

550.988

0

Alte sume primite din fonduri de la UE pt programele
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta

46.02.03

550.988

550.988

0

560.688

550.988

9.700

1.

2.

II

CHELTUIELI TOTAL
Sanatate – din care:

66.02

9.700

0

9.700

Cheltuieli de personal

66.02.10

9.700

0

9.700

Cultura, recreere si religie

67.02

491.988

491.988

0

Camine culturale -din care;

67.03.07

0

71.02.03

46.000

46.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Sport – din care:

67.05.01

393.000

393.000

Constructii

71.01.01

382.000

382.000

Alte active fixe

71.01.30

11.000

11.000

Servicii religioase – din care:

67.06

0

55.01.18

52.988

52.988

Alte transferuri curente interne
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – din care:

70.02

35.000

35.000

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Iluminat public

70.02.06

18.000

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

10.000

Materiale si prestari de servicii cu character functional

20.01.09

3.000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.000

Alimentare cu apa

70.05.01

17.000

17.000

Alte active fixe

71.01.30

17.000

17.000

Strazi – din care:

84.03.03
71.01.30

24.000

24.000

Alte active fixe

1.

2.

3.

4.

CONTABIL,
BUSTA CAMELIA

0

18.000
10.000
3.000
5.000

0

0

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 rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019.
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, 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 rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019

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 rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019.
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

