ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr.43
privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind
acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 24.08.2018,
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 nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.4713/23.08.2018, elaborat de Primarul comunei Şoldanu, prin
care propune aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării
atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.4714/23.08.2018, elaborat de Dănuț-George-Mădălin
STANCIU, expert în compartimentul dezvoltare comunitară al aparatului de specialitate al
primarului comunei Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.4790/24.08.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.4797/24.08.2018;
 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.4804/24.08.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/30.04.2008 privind aprobarea asocierii
comunei ŞOLDANU cu judeţul CĂLĂRAŞI şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului,
în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT
SALUBRIS” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor în judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/27.04.2018 privind acordarea unui mandat
special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/28 iunie 2018 privind alegerea Preşedintelui de
şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2018.
În baza:
 prevederilor art.16 şi art.21 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea

actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederilor art.20 și art.21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ECOMANAGEMENT SALUBRIS;
 prevederilor art.91 alin.(1) lit.d), f) şi alin.(5) pct.13 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi
completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. I. - După articolul 2 al Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/27.04.2018 privind
acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” se introduce un nou articol,
articolul.3., cu următorul cuprins:
„În absența reprezentantului comunei Șoldanu, județul Călărași, dl primar, Iulian GEAMBAȘU,
mandatul special stabilit conform articolului 1 va fi îndeplinit de înlocuitorul de drept al acestuia, dl
viceprimar, Iulian MARIN.”.
Art. II. - Celelate articole ale Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/27.04.2018 privind
acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, modificată prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.37/26.07.2018, rămân neschimbate.
Art. III. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. IV. - Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Costel ILIE
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 24 august 2018

Nr. 43
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 10 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind
acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
Geambașu Iulian, primar al 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 nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi prin care se propune aprobarea
acordării unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/30.04.2008 privind aprobarea asocierii
comunei ŞOLDANU cu judeţul CĂLĂRAŞI şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului,
în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT
SALUBRIS” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor în judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/27.04.2018 privind acordarea unui mandat
special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
În baza:
 prevederilor art.16 şi art.21 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederilor art.20 și art.21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ECOMANAGEMENT SALUBRIS;
 prevederilor art.60 și art.61 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată (r2), modificată și completată;
 prevederilor art.91 alin.(1) lit.d), f) şi alin.(5) pct.13 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

PROPUNE SPRE ADOPTARE:

Art. V. - După articolul 2 al Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/27.04.2018 privind
acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” se introduce un nou articol,
articolul.3., cu următorul cuprins:
„În absența reprezentantului comunei Șoldanu, județul Călărași, dl primar, Iulian GEAMBAȘU,
mandatul special stabilit conform articolului 1 va fi îndeplinit de înlocuitorul de drept al acestuia, dl
viceprimar, Iulian MARIN.”.
Art. VI. - Celelate articole ale Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/27.04.2018
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, modificată prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.37/26.07.2018, rămân neschimbate.
Art. VII. - 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.4712/23.08.2018
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, Vineri, 24 august 2018

REFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian
GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea
Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/30.04.2008 s-a aprobat asocierea
comunei ŞOLDANU cu judeţul CĂLĂRAŞI şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, în
vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor în judeţul Călăraşi, aprobându-se ulterior Actul constitutiv şi Statutul acestei
asociaţii.
Conform aceleiași hotărâri, dl Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu, județul
Călărași a fost desemnat ca reprezentant al Comunei Șoldanu în Adunarea Generală a Asociaţilor din
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
Pentru a se asigura celeritatea atingerii cerinţelor Proiectului „Sistem integrat de management al
deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, precum şi pentru a evita eventualele disfuncţionalităţi în
îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.20/2018 acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării
atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, iar prin Hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu s-a stabilindu-se și valoarea maximă a tarifului/taxei de salubritate, de cel
mult 6 lei/persoană/lună, inclusiv TVA, pe care mandatarul să o voteze în AGA.
În aceeași notă, de asigurare a celerității atingerii cerințelor Proiectului propun completarea
prevederilor Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 acordarea unui mandat special
domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în
Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS” prin introducerea unui nou articol care să prevadă ca, în absența
reprezentantului mandatat, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, mandatul să fie îndeplinit de dl viceprimar,
Iulian MARIN.
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.4712/23.08.2018 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în
vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților
din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în
vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a
Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT
SALUBRIS”
Subsemnatul, Dănuț-George-Mădălin STANCIU, expert în compartimentul dezvoltare
comunitară al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu,
Văzând:
 Proiectul de hotărâre nr.4712/23.08.2018 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în
vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților
din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.4713/23.08.2018, elaborat de Primarul comunei Şoldanu, prin
care se propune aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării
atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/30.04.2008 privind aprobarea asocierii
comunei ŞOLDANU cu judeţul CĂLĂRAŞI şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului,
în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT
SALUBRIS” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor în judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special
domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
Analizând prevederile:
 Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare:
o Anexa nr.2, art.16 alin.(1) - Adunarea generala a Asociatiei indeplineste atributiile care ii
revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 246/2005, precum si atributiile speciale prevazute de prezentul
statut in exercitarea competentelor privind Serviciul, conform mandatului incredintat de catre
asociati prin prezentul statut
o Anexa nr.2 art.21 alin.(1) - Hotararile adunarii generale a Asociatiei luate in exercitarea
atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) si art. 16 alin. (3) lit. … [Se vor indica acele
litere de la art. 16 alin. (3) care prevad atributii pentru a caror exercitare este necesar un
mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice nr. 51/2006, republicata] nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in adunarea
generala a Asociatiei decat in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin
hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant este.;
 Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată (r2), modificată și completată:
o art.60 – (1) Completarea actului normativ consta in introducerea unor dispozitii noi,
cuprinzand solutii legislative si ipoteze suplimentare, exprimate in texte care se adauga



elementelor structurale existente, prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: "Dupa
articolul... se introduce un nou articol,......, cu urmatorul cuprins:".
(2) Daca actul de completare nu dispune renumerotarea actului completat, structurile, inclusiv
articolele sau alineatele nou-introduse, vor dobandi numarul structurilor corespunzatoare
celor din textul vechi, dupa care se introduc, insotite de un indice cifric, pentru diferentiere;
o art.61 - (1) Modificarea sau completarea unui act normativ este admisa numai daca nu se
afecteaza conceptia generala ori caracterul unitar al acelui act sau daca nu priveste intreaga
ori cea mai mare parte a reglementarii in cauza; in caz contrar actul se inlocuieste cu o noua
reglementare, urmand sa fie in intregime abrogat.
(2) Prevederile modificate sau care completeaza actul normativ trebuie sa se integreze
armonios in actul supus modificarii ori completarii, asigurandu-se unitatea de stil si de
terminologie, precum si succesiunea normala a articolelor.
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
o art.36 alin.(2) lit.d) - Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: ... atributii
privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
o art.36 alin.(6) lit.a) pct.14 - 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 ... serviciile comunitare de utilitate
publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat
public si transport public local, dupa caz.

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, constat că proiectul de hotărâre
nr.4712/23.08.2018 propus pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea
exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” nu contravine
prevederilor actelor normative analizate nici prin conţinut, nici prin redactare, îndeplinind cerinţele de
legalitate, că acesta îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi necesitate și propun Consiliului local al
comunei Şoldanu adoptarea unei hotărâri privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în
vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților
din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
Expert local,
Dănuț-George-Mădălin STANCIU

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 24 august 2018, la care au participat__5___membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză
următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui
mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.

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 __5___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, 24 august 2018, la
care au participat __5___ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
Aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui
mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.

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 __5___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 24 august 2018, la care au participat
___2__ membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui
mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.

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 __2___voturi
pentru, din totalul de 3 ai comisiei, absentând _________Iulian MARIN_________________ şi fiind împotrivă
______________--_________________ care şi-au motivat părerea contrară astfel ________--______________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRI,

BOTEA MARIJANA

CIOBANU CIPRIAN-FLORIN

MARIN IULIAN

