ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE nr.97
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în şedinţă ordinară,
la data de 30 aprilie 2020
Luând în considerare:
▪ prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, modificată și completată prin
Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ 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:
▪ Evoluția situației epidemiologice detrerminată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 și
necesitatea monitrorizării și asigurării condițiilor de prevenire a răspândirii COVID-19 în teritoriul
adminstrativ al Comunei Șoldanu;
▪ Recomandarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.46408 din
23.03.2020 pentru utilizarea mijloacelor electronice pentru desfășurarea ședințelor Consiliilor
Locale.
În baza
▪ prevederile art.133 alin.(1) şi art.134 alin.(1) lit.a) 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.
Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu, DISPUN:
Articol unic - (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în sedinţă ordinară,
care va avea loc la data de joi, 30 aprilie 2020, ora 18:00, în sala Căminului Cultural Şoldanu, judeţul
Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu,
localităţile Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr.27 din 25.06.2019 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.49 din 29
octombrie 2019;
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2. Aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada
2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia;
3. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă
construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu;
4. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă
construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu;
5. Aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 - 2024;
6. Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019 al comunei Șoldanu.
(2) Proiectele de hotărâre vor fi avizate/neavizate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Șoldanu. În cadrul ședințelor de avizare/neavizare se pot formula și depune amendamente
asupra proiectelor de hotărâre inițiate.
(3) Prezenta dispoziție poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(4) Secretarul comunei Șoldanu va asigura aducerea la cunoștință publică a ordinii de zi.
(5) Secretarul comunei Șoldanu va asigura convocarea Consilierilor locali şi va comunica prezenta
dispoziţie Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, autorităţilor şi persoanelor interesate.
(6) Convocarea se face prin e-mail, SMS și telefonic, după caz, cu următorul conținut: „Ședință
ordinară a Consiliului Local Șoldanu, joi, 30 aprilie 2020, la ora 18:00, în sala Căminului Cultural
Şoldanu”, la care se atașază conținutul invitației la ședință.
PRIMARUL COMUNEI ŞOLDANU,
Iulian GEAMBAȘU

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Şoldanu,
Traian HULEA

Comuna Şoldanu, 24 aprilie 2020
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