ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr.39
privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în
domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi
completările ulterioare, ca urmare a reevaluării
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.3307/06.06.2018, elaborat de Primarul comunei Şoldanu
şi prin care se propune aprobarea aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri
imobile aflate în domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările
ulterioare, ca urmare a reevaluării;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.4708/23.08.2018, elaborat de comisia specială pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu;
 Procesul-verbal înregistrat cu nr.3308/06.06.2018 privind afișarea proiectului de hotărâre
nr.3306/06.06.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.4786/24.08.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub
nr.4793/24.08.2018;
 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.4800/24.08.2018;
 Hotarârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Raportul de evaluare nr.277/27.04.2017, întocmit de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L.
CĂLĂRAȘI, înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3623/12.05.2017;
 Raportul de evaluare nr.279/27.04.2017, întocmit de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L.
CĂLĂRAȘI, înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3624/12.05.2017;
 Raportul de evaluare nr.280/27.04.2017, întocmit de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L.
CĂLĂRAȘI, înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3625/12.05.2017;
 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.21 si 22 din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea
nr.493/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederilor art.20 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederilor Hotărârii Guvernului nr.2139/2005 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
 prevederilor Legii nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația
publică;
 prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru
publicarea actelor normative, modificată și completată;
 prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei 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 dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc
domeniul public al comunei Șoldanu, prevăzute în anexa la Hotarârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul
public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluarii
efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea
nr.493/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotarâre.
Art. 2. - Primarul comunei Şoldanu prin aparatul său de specialitate va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotarâri.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. 4. - Secretarul comunei Șoldanu, județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea 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. 39
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.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.39 din 24 august 2018

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, prevăzute în anexa la
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările
şi completările ulterioare, a caror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării
Valoarea
Anul dobândirii sau,
de
Nr. Codul de
Denumirea
Situatia juridică
Elementele de identificare după caz, al dării în inventar
crt. clasificare
bunului
actuală
folosință
actualizată
(lei)
31. 1.8.1.
Gospodăria de Teren intravilan aferent Puț
apă și puțuri nr. 1, sat Șoldanu, Suprafața
= 1.000 mp, t.5/1, p.10;
Hotărârea Consiliului
N - Drum;
2008
21376
Local nr.9/24.03.2008
S - Drum;
E - Iove Tudora;
V - Drum;
32. 1.8.1.
Gospodăria de Teren intravilan aferent Puț
apă și puțuri nr.2, sat Șoldanu, Suprafața
= 400 mp, t.5/1, p.5;
Hotărârea Consiliului
N - Drum;
2008
8967
Local nr.9/24.03.2008
S - Peiciu Dumitru;
E - Rezerva Primarie;
V - Rezerva Primarie;
33. 1.8.1.
Gospodăria de Teren intravilan aferent Puț
apă și puțuri nr.3, sat Șoldanu, Suprafața
= 400 mp, t.5/l, p.14;
Hotărârea Consiliului
N - Patrascu Gheorghe;
2008
8967
Local nr.9/24.03.2008
S - Drum;
E - Marinciu Marinciu;
V - Drum;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Costel Ilie

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public
al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul
public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării
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 întocmit de primarul comunei Șoldanu, prin care propune actualizarea
valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei Șoldanu,
județul Călărași, prevazute în anexa la Hotarârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.
15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public al
comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluarii;
 Raportul de specialitate al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu;
 Hotarârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Raportul de evaluare nr.277/27.04.2017, întocmit de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L.
CĂLĂRAȘI, înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3623/12.05.2017;
 Raportul de evaluare nr.279/27.04.2017, întocmit de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L.
CĂLĂRAȘI, înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3624/12.05.2017;
 Raportul de evaluare nr.280/27.04.2017, întocmit de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L.
CĂLĂRAȘI, înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3625/12.05.2017;
 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.21 si 22 din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederilor art.20 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederilor Hotărârii Guvernului nr.2139/2005 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
 prevederilor Legii nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația




publică;
prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru
publicarea actelor normative, modificată și completată;
prevederile art.36 alin.(2) lit.c) 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,

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc
domeniul public al comunei Șoldanu, prevăzute în anexa la Hotarârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul
public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluarii
efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea
nr.493/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotarâre.
Art. 2. - Primarul comunei Şoldanu va aduce la îndeplinire prevederile hotarârii adoptate.
Art. 3. - Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr.3306/06.06.2018
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, Vineri, 24 august 2018

ANEXA
la Proiectul de hotărâre nr.3306 din 06 iunie 2018
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, prevăzute în anexa la
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările
şi completările ulterioare, a caror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării
Valoarea
Anul dobândirii sau,
de
Nr. Codul de
Denumirea
Elementele de identificare după caz, al dării în inventar
crt. clasificare
bunului
folosință
actualizată
(lei)
31. 1.8.1.
Gospodăria de Teren intravilan aferent Puț
apă și puțuri nr. 1, sat Șoldanu, Suprafața
= 1.000 mp, t.5/1, p.10;
N - Drum;
2008
21376
S - Drum;
E - Iove Tudora;
V - Drum;
32. 1.8.1.
Gospodăria de Teren intravilan aferent Puț
apă și puțuri nr.2, sat Șoldanu, Suprafața =
400 mp, t.5/1, p.5;
N - Drum;
2008
8967
S - Peiciu Dumitru;
E - Rezerva Primarie;
V - Rezerva Primarie;
33. 1.8.1.
Gospodăria de Teren intravilan aferent Puț
apă și puțuri nr.3, sat Șoldanu, Suprafața =
400 mp, t.5/l, p.14;
N - Patrascu Gheorghe;
2008
8967
S - Drum;
E - Marinciu Marinciu;
V - Drum;

INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Situatia juridică
actuală

Hotărârea Consiliului
Local nr.9/24.03.2008

Hotărârea Consiliului
Local nr.9/24.03.2008

Hotărârea Consiliului
Local nr.9/24.03.2008

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizarii valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în
domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevazute în anexa la Hotarârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr. 15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul
public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluarii

Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Analizând:
 Hotarârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor





care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare;
Raportul de evaluare nr.277/27.04.2017, întocmit de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L. CĂLĂRAȘI,
înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3623/12.05.2017;
Raportul de evaluare nr.279/27.04.2017, întocmit de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L. CĂLĂRAȘI,
înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3624/12.05.2017;
Raportul de evaluare nr.280/27.04.2017, întocmit de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L. CĂLĂRAȘI,
înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3625/12.05.2017.
prevederile H.G.R. nr. 1349/2001 – anexa nr.43 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, modificată şi completată prin H.G.R.
nr.1303/2011.

În baza:
 prevederilor art.21 si 22 din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor





fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările și
completările ulterioare;
art.20 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;
prevederilor Legii nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică;
prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea
actelor normative, modificată și completată;
prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată
şi completată.

Respectând:
 prevederile Legii nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică;
 prevederile Legii nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea
actelor normative, modificată și completată;

Luând în considerare:
 faptul că prin concluziile raporturilor de evaluare efectuate în cursul anului 2017 de SC EXPERT


COMPLEX SRL Călărași s-au stabilit valorile juste ale bunurilor proprietate publică ce se regăsesc în
inventarul domeniului public al comunei Șoldanu la pozițiile 31, 32, 33;
faptul că prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/24.03.2008 nu s-au stabilit codurile de
clasificare a bunurilor ce completează inventarul domeniului public.

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, propunem Consiliului local, spre
dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii valorilor de inventar ale unor
bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la
Hotarârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor
care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare
a reevaluarii, înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3306/06.06.2018.
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate
în domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevazute în anexa la Hotarârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr. 15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează
domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluarii
Subsemnaţii, Geambaşu Iulian – primar, Hulea Traian – secretar al comunei, Buştă Angela-Camelia –
inspector, Negoiţă Lavinia – inspector şi Mihalache Mihaela – referent, membri ai comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Şoldanu, vă supunem atenţiei
următoarele:
La Primăria Comunei Şoldanu au fost înregistrate cu nr.3623/12.05.2017, nr. 3624/12.05.2017,
respectiv nr.3625/12.05.2017, Raporturile de evaluare întocmite de S.C. EXPERT COMPLEX S.R.L.
CĂLĂRAȘI prin care s-au stabilit valorile juste ale bunurilor proprietate publică ce se regăsesc în inventarul
domeniului public al comunei Șoldanu la pozițiile 31, 32, 33.
În urma analizei acestora și al:
 Hotarârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor
care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederilor H.G.R. nr. 1349/2001 – anexa nr.43 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, modificată şi completată prin H.G.R.
nr.1303/2011,
s-a constatat necesitatea actualizării datelor cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre cu informații din
raporturile de evaluare enunțate mai sus, precum și atribuirea unor coduri de clasificare conform anexei la
Hotărârea Guvernului nr.2139/2005 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe.
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile:
 art.21 si 22 din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările și completările
ulterioare;
 art.20 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;
 art.36 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi
completată,
și constatând că proiectul de hotărâre propus nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin redactare,
îndeplinind cerinţele de legalitate, de oportunitate şi necesitate, propunem Consiliului local al comunei
Şoldanu adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea actualizarii valorilor de inventar ale unor bunuri imobile
aflate în domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevazute în anexa la Hotarârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr. 15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează
domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluarii.

COMISIA SPECIALĂ
Preşedinte -

primar, Iulian GEAMBAŞU

___________________

Secretar

-

secretar comună, Traian HULEA

___________________

Membru

-

inspector, Angela-Camelia BUŞTĂ

___________________

Membru

-

inspector, Lavinia NEGOIŢĂ

___________________

Membru

-

referent, Mihaela MIHALACHE

___________________

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 actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al
comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public
al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării.

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 actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al
comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public
al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării.

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 actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al
comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public
al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării.

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

