ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE nr.1
privind convocarea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în şedinţă ordinară,
la data de 31 ianuarie 2020
Iulian GEAMBAȘU, Primarul comunei Şoldanu, județul Călăraşi
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.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:
•

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.

DISPUN:
Articol unic - (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în sedinţă ordinară,
care va avea loc la data de luni, 31 ianuarie 2020, ora 16:00, în sala de şedinţe a Primăriei Comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 21 din 25 iunie 2016
privind alegerea Comisiei de validare;
2. Validarea mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu al domnului
TĂTARU Marian;
3. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.28 din 25 iunie 2016
privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;
4. Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, privind repartizarea orelor
de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;
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5. Aprobarea înființării unui număr de 10 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi;
6. Aprobarea stabilirii modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul
comunei Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul 2020;
7. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unui imobil – teren intravilan, în suprafață de 500 mp,
situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20719, aparţinând
domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul local al comunei
Șoldanu;
8. 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 2020 – 2021;
9. Aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a comunei Șoldanu, județul Călărași, în ianuarie 2020;
10. Aprobarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
11. Aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania
Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare sediu primărie în sat Șoldanu, comuna
Șoldanu, județul Călărași”.
(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.
PRIMARUL COMUNEI ŞOLDANU,
Iulian GEAMBAȘU

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

Comuna Şoldanu, 22 ianuarie 2020
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