ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE nr.113
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în şedinţă ordinară,
la data de 27 mai 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 pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică
pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate
cu coronavirusul SARS-CoV-2;
▪ necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale
de Urgență care instituie măsuri menite să restricționeze activitățile care presupun participarea unui
număr mare de persoane, prin utilizarea unor modalități alternative pentru desfășurarea activităților
autorităților administrației publice locale;
▪ Recomandarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.46408 din
23.03.2020 pentru utilizarea mijloacelor electronice pentru desfășurarea ședințelor Consiliilor
Locale.
În baza
▪ prevederilor art.133 alin.(1) şi art.134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
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 miercuri, 27 mai 2020, ora 18:00, în sala Căminului Cultural Şoldanu, judeţul
Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr.43 din 26.09.2019 pentru aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, cu completările ulterioare.
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(2) Proiectul de hotărâre va fi avizat/neavizat de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Șoldanu. În cadrul ședințelor de avizare/neavizare se pot formula și depune amendamente
asupra proiectului de hotărâre inițiat.
(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, miercuri, 27 mai 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, 21 mai 2020

Nr. 113

Pagină 2 din 2

