ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 28.06.2018,
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.2781/09.05.2018, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.3576/21.06.2018, întocmit de dna Tudora ZAMFIR, referent
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.3726/28.06.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.3734/28.06.2018;
 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.3743/28.06.2018;
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.31 din 31octombrie 2006 privind înfiinţarea serviciului de
gospodărie comunală şi lucrări edilitare, ca serviciu public de interes local, în subordinea Consiliului
Local al comunei Soldanu, judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea ajustării taxei pentru
serviciile de salubrizare organizate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor în zona 2 Olteniţa
din judeţul Călăraşi, înregistrat la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecomanagement
Salubris” Călăraşi cu nr.2217/19.07.2017;
 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;
 Facturile emise de operatorul regional, S.C. IRIDEX GROUP S.R.L. cu numerele 726/31.10.2017,
974/29.11.2017, 2119/29.12.2017, 5810/31.01.2018, 15629/28.02.2018, 28091/30.03.2018, respectiv
42936/30.04.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.17/30 martie 2018 privind alegerea Preşedintelui
de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018.
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În baza:
 prevederilor art.1 alin.(2) lit.e) și alin.(4) lit.l) și ale art.9 alin.(2) lit.d) din Legea nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice;
 prevederilor art.6 alin.(1) lit.k), ale art.26 alin.(1) lit.b) și c), ale art.26 alin.(5) teza 1 și ale art.26
alin.(8) lit.a) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, modificată şi
completată;
 prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru
publicarea actelor normative, modificată și completată;
 prevederilor art.5 alin.(2), art.36 alin.(2) lit.b) şi lit.d), alin.(4) lit.c) şi alin.(6) lit.a), pct.14 din
Legea administației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administației publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă ajustarea taxelor speciale pentru serviciile de salubrizare organizate la nivelul
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, după cum urmează:
Denumire

UM

lei/tonă

Taxă/tarif fără TVA (lei)
4,20
(din care: 2,26 lei/persoană/lună conform art.26 alin.(1)
lit.c) și 1,94 lei/persoană/lună conform art.26 alin.(1) lit.b)
din Legea nr.101/2006 rectificată, modificată și completată)
268,32

lei/tonă

268,32

lei/
persoană/
lună

Taxa populație mediul rural
Tarif agenți economici
Tarif pentru colectările ocazionale și suplimentare,
inclusiv deșeurile depozitate de către generatori în
locuri nepermise

Art. 2. - Se împuternicește dl viceprimar, Iulian MARIN, să întocmească și să semneze notele de
comandă pentru colectările ocazionale și suplimentare, inclusiv deșeurile depozitate de către generatori
în locuri nepermise.
Art. 3. - Viceprimarul comunei și compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al
primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. - 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, Ion BUCUR
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 27
Adoptată la Comuna Șoldanu astăzi, 28 iunie 2018
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 10 voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 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.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi

GEAMBAŞU 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 Șoldanu, prin care se propune aprobarea
ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi;
 Raportul compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu;
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.31 din 31octombrie 2006 privind înfiinţarea serviciului de
gospodărie comunală şi lucrări edilitare, ca serviciu public de interes local, în subordinea
Consiliului Local al comunei Soldanu, judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea ajustării taxei
pentru serviciile de salubrizare organizate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor în zona 2
Olteniţa din judeţul Călăraşi, inregistrat la sediul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
„Ecomanagement Salubris” Călăraşi cu nr.2217/19.07.2017;
 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;
 Facturile emise de operatorul regional, S.C. IRIDEX GROUP S.R.L. cu numerele 726/31.10.2017,
974/29.11.2017, 2119/29.12.2017, 5810/31.01.2018, 15629/28.02.2018, 28091/30.03.2018, respectiv
42936/30.04.2018.
În baza:
 prevederilor art.1 alin.(2) lit.e) și alin.(4) lit.l) și ale art.9 alin.(2) lit.d) din Legea nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice;
 prevederilor art.6 alin.(1) lit.k), ale art.26 alin.(1) lit.b) și c), ale art.26 alin.(5) teza 1 și ale art.26
alin.(8) lit.a) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, modificată şi
completată;
 prevederile art.5 alin.(2), art.36 alin.(2) lit.b) şi lit.d), alin.(4) lit.c) şi alin.(6) lit.a), pct.14 din Legea
nr.215/2001 privind administatia publică locală, republicată, modificată şi completată.

În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată şi completată,

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 5. - Se aprobă ajustarea taxelor speciale pentru serviciile de salubrizare, organizate la nivelul
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, după cum urmează:
Denumire

UM

Tarif fara TVA (lei)

lei/ persoană/lună

5,88

Tarif agenți economici

lei/ tonă

268.32

Tarif pentru colectările ocazionale și suplimentare, inclusiv deșeurile
depozitate de către generatori în locuri nepermise

lei/ tonă

268.32

Tarif/ taxa populație mediul rural

Art. 6. - Se împuternicește dl viceprimar, Iulian MARIN, să întocmească și să semneze notele de
comandă suplimentară pentru colectările ocazionale și suplimentare, inclusiv deșeurile depozitate de
către generatori în locuri nepermise.
Art. 7. - Viceprimarul comunei și compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire
prevederile hotarârii adoptate.
Secretarul comunei Șoldanu va asigura comunicarea hotărârii adoptate tuturor factorilor interesaţi.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr.2782/09.05.2018
Propus spre adoptare
la Comuna Șoldanu
Joi, 28 iunie 2018

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea ajustării taxei pentru serviciile de salubrizare
organizate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi
Stimați Consilieri,
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Luând act de faptul că:
 Acțiunile ce vizează salubritatea localităților comunei Șoldanu constituie o componentă importantă a
demersurilor administrației publice locale realizate în scopul menținerii unui mediu de viață sănătos în
comunitate.
 Crearea și menținerea unor condiții de viață sănătoase în localitățile comunei și în împrejurimile acesteia
generează costuri suportate din bugetul local al comunei, cuantumul acestora crescând odată cu scăderea
interesului comunității în gestionarea deșeurilor.
Văzând:
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.31 din 31octombrie 2006 privind înfiinţarea serviciului de gospodărie
comunală şi lucrări edilitare, ca serviciu public de interes local, în subordinea Consiliului Local al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi;







Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea ajustării taxei pentru
serviciile de salubrizare organizate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor în zona 2 Olteniţa din
judeţul Călăraşi, inregistrat la sediul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Ecomanagement Salubris”
Călăraşi cu nr.2217/19.07.2017;
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;
Facturile emise de operatorul regional, S.C. IRIDEX GROUP S.R.L. cu numerele 726/31.10.2017,
974/29.11.2017, 2119/29.12.2017, 5810/31.01.2018, 15629/28.02.2018, 28091/30.03.2018, respectiv
42936/30.04.2018.

Constatănd că:
 Din anul 2009, singura ajustare a texei speciale pentru serviciile de salubritate a fost aprobată de Consiliul
local în ianuarie 2017 și că nivelul ajustat nu permite realizarea serviciilor la nivelul și calitatea solicitată de
cetățeni;
 Valorile cheltuielilor cu colectarea, încărcarea, transportul şi depunerea deşeurilor au impact direct asupra
costului de furnizare a serviciului.
Ținând cont că:







Cantitatea totală a deșeurilor colectate ocazional și suplimentar, iclusiv a deșeurilor depozitate de
către generatori în locuri nepermise în perioada octombrie 2017 – aprilie 2018 este de 254,60 tone;
Cuantumul valoric total, cu TVA inclus, al facturilor enunțate mai sus este de 141960,58 lei;
Comuna Șoldanu are un număr de 3209 locuitori;
Cuantumul taxei speciale ajunge la o valoare de 6,32 lei/persoană/lună (inclusiv TVA), cu 1,32
lei mai mult față de cuantumul actual al taxei speciale.
Apare necesitatea recuperării costurilor bugetare din perioada de referință, rezultând că ajustarea
cuantumului la valoarea de 7,00 lei/persoană/lună (inclusiv TVA) ar permite echilibrarea
costurilor bugetare suportate în 14 luni (13,58 luni).

Având în vedere:
 prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice:
o art.1 alin.(2) lit.e) - in intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in
continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor reglementate prin
prezenta lege si prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor esentiale de utilitate si interes
public general cu caracter social ale colectivitatilor locale, cu privire la ... salubrizarea localitatilor;
o art.1 alin(4) lit.l) - Serviciile de utilitati publice fac obiectul unor obligatii specifice de serviciu public
in scopul asigurarii unui nivel ridicat al calitatii sigurantei si accesibilitatii, egalitatii de tratament,





promovarii accesului universal si a drepturilor utilizatorilor si au urmatoarele particularitati:
recuperarea costurilor de exploatare si de investitie se face prin preturi si tarife sau taxe si, dupa caz,
din alocatii bugetare;
o art.9 alin(2) lit.d) - In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) autoritatile administratiei
publice locale au, in relatia cu operatorii serviciilor de utilitati publice, urmatoarele drepturi: … sa
aprobe stabilirea, ajustarea sau, dupa caz, modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati
publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare potrivit
competentelor acordate acestora prin legea speciala.
prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, modificată şi completată:
o art.6 alin.(1) lit.k) - Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale/sectoarelor
municipiului Bucuresti au competente exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea si atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele
atributii in domeniu: … stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare,
cu respectarea reglementarilor in vigoare;
o art.26 alin.(1) lit.b) și c) - In functie de natura activitatilor prestate, atat in cazul gestiunii directe, cat
si in cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finantarii serviciului de salubrizare, utilizatorii achita
contravaloarea serviciului de salubrizare prin: …
b) taxe speciale, in cazul prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale;
c) taxe speciale, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual fara contract.
o art.26 alin.(5) teza 1 - Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc,
se ajusteaza sau se modifica de catre autoritatile administratiei publice locale, in baza fiselor de
fundamentare pe elemente de cheltuieli, intocmite de catre operatori.
o art.26 alin.(8) lit.a) - Structura si nivelul tarifelor si taxelor speciale vor fi stabilite astfel incat: sa
acopere costul efectiv al prestarii serviciului de salubrizare;
prevederile Legii nr.215/2001 privind administația publică locală, republicată, modificată şi completată:
o art.5 alin.(2) - Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in
limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in
competenta altor autoritati publice.
o art.36 alin.(2) lit.b) - Consiliul local exercita atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de
mediu a comunei, orasului sau municipiului;
o art.36 alin.(2) lit.d) - Consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre
cetateni;
o art.36 alin.(4) lit.c) – In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local stabileste
si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
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, propun spre dezbatere și aprobare
proiectul de hotărâre nr.2782/09.05.2018 privind aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de
salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de
salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi
Subsemnata, ZAMFIR Tudora, referent în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al
primarului comunei Șoldanu, județul Călărași, văzând Referatul de aprobare nr.2781/09.05.2018, elaborat de
GEAMBAȘU Iulian, primarul comunei Șoldanu, prin care se propune ajustarea taxei speciale pentru serviciile de
salubritate organizate la nivelul comunei Șoldanu și Proiectul de hotărâre nr.2782/09.05.2018 privind aprobarea
ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, HCL
Șoldanu nr.31 din 31octombrie 2006 privind înfiinţarea serviciului de gospodărie comunală şi lucrări edilitare, ca
serviciu public de interes local, în subordinea Consiliului Local al comunei Soldanu, judeţul Călăraşi, Hotărârea
Consiliului local Șoldanu nr.5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea ajustării taxei pentru serviciile de salubrizare
organizate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare
şi transport al deşeurilor în zona 2 Olteniţa din judeţul Călăraşi, inregistrat la sediul Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară „Ecomanagement Salubris” Călăraşi cu nr.2217/19.07.2017, 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, facturile fiscale emise de operatorul
regional, S.C. IRIDEX GROUP S.R.L. cu numerele 726/31.10.2017, 974/29.11.2017, 2119/29.12.2017,
5810/31.01.2018, 15629/28.02.2018, 28091/30.03.2018, respectiv 42936/30.04.2018 și analizând prevederile:
 art.1 alin.(2) lit.e) și alin.(4) lit.l) și ale art.9 alin(2) lit.d) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice;
 art.6 alin.(1) lit.k), ale art.26 alin.(1) lit.b) și c), ale art.26 alin.(5) teza 1 și ale art.26 alin.(8) lit.a) din Legea
nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, modificată şi completată;
 art.5 alin(2), art.36 alin.(2) lit.b) şi lit.d), alin.(4) lit.c) şi alin.(6) lit.a), pct.14 din Legea nr.215/2001 privind
administatia publică locală, republicată, modificată şi completată
Luând în considerare cuantumul minim rezultat al taxei de salubritate de 94,40 lei/persoană/an (populația
comunei Șoldanu la data de 01.01.2016 este de 3417 persoane, conform statisticii INS, din care populație stabilă
3209 persoane) și având în vedere și costrurile generate de neutralizarea deșeurilor colectate ocazional și
suplimentar, iclusiv a deșeurilor depozitate de către generatori în locuri nepermise, apreciem un nivel anual al taxei
de salubritate de 75,84 lei/persoană/an (inclusiv TVA), deci, 6,32 lei/persoană/lună (inclusiv TVA).
Am constatat, de asemenea, că proiectul de hotărâre propus nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin
redactare, îndeplinind cerinţele de legalitate, că acesta îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi necesitate și
propunem Consiliului local al comunei Şoldanu adoptarea unei hotărâri privind aprobarea ajustării taxei speciale
pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.

Referent, ZAMFIR Tudora

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 28 iunie 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 ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi.

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,

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, 28 iunie 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 ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi.

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 28 iunie 2018, la care au participat ______
membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi.

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

