ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 30
pentru aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie
2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor
publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 24.07.2019,
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ 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.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:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3242/03.06.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29
martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin
instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul
Călărași;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4242/23.07.2019, întocmit de compartimentul dezvoltare
comunitară, privind aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin
instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul
Călărași;
▪ Anunțul privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ, înregistrat cu
nr.3243/03.06.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr.
4278/24.07.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 4286/24.07.2019;
▪ 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.
4294/24.07.2019;
▪ Adresa ADI Ecomanagement Salubris nr.617/10.05.2019 coroborată cu Adresa ADI Ecomanagement
Salubris nr.1136/12.07.2019, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu nr.4065/15.07.2019;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de
măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și
cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/25.06.2019 privind alegerea Preşedintelui de
şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.

În baza:
▪ prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind
Fondul pentru mediu;
▪ prevederilor Ordonanței Guvernului. nr.2/2001 privind regimul contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.136, art.155 alin.(1) lit.c), din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
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.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:
Art. I. - Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie
2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor
publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași, după
cum urmează:
1. După litera b) a alineatului (2) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul
cuprins:
„c) ridicarea, transportul și depozitarea periodică a deșeurilor colectate selectiv de către
populație, instituțiile și agenții economici cu activitate pe teritoriul administrativ al comunei.”.
2. După litera a) a alineatului (4) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul
cuprins:
„b) dotarea gospodăriilor populației cu recipienți pentru colectare selectivă a deșeurilor.”.
3. După litera c) a alineatului (6) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul
cuprins:
„d) colectarea slectivă a deșeurilor stradale.”.
4. După litera k) a articolului 2 se introduc trei noi litere, litera l), litera m) și litera n), cu următorul
cuprins:
„l) să colecteze în mod selectiv deșeurile reciclabile și deșeurile menajere și să le predea
furnizorului de servicii în recipienți diferiți;
m) să nu abandoneze deșeurile generate în orice altă locație, în afara spațiilor autorizate;
n) să nu elimine deșeurile generate, prin orice mijloace, în afara spațiilor autorizate.”.
5. După litera k) a articolului 3 se introduc trei noi litere, litera l), litera m) și litera n), cu următorul
cuprins:
„l) să colecteze în mod selectiv deșeurile reciclabile și deșeurile menajere și să le predea
furnizorului de servicii în recipienți diferiți;
m) să nu abandoneze deșeurile generate în orice altă locație, în afara spațiilor autorizate;
n) să nu elimine deșeurile generate, prin orice mijloace, în afara spațiilor autorizate.”.
6. După litera ee) a articolului 5 se introduc trei noi litere, literele ff), gg) și hh), cu următorul cuprins:
„ff) necolectarea selectivă a deșeurilor generate și nepredarea lor către furnizorului de servicii
de salubritate în recipienți diferiți;
gg) abandonarea deșeurilor generate în orice altă locație, în afara spațiilor autorizate;

hh) eliminarea deșeurilor generate, prin orice mijloace, în afara spațiilor autorizate.”.
7. După punctul 7) al articolului 6 se introduce un nou punct, punctul 8), cu următorul cuprins:
„8) cele de la lit.ff), gg) și hh) cu amendă de la 20000-40000 lei pentru persoanele juridice și
de la 1000-2000 lei pentru persoanele fizice.”.
Art. II. - Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29
martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor
publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași, rămân
neschimbate.
Art. III. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul primar, Iulian
GEAMBAȘU și aparatul său de specialitate, precum și persoanele cu obligații și răspunderi desemnate
în anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea
Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici
și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași.
Art. IV. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.
Art. V. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. VI. - Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 30
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 24 iulie 2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 1 abținere 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
pentru aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29
martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin
instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu,
județul Călărași
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Șoldanu, județul Călăraşi
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ 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.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:
▪ Referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea completării
Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea
Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților
economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași;
▪ Adresa ADI Ecomanagement Salubris nr.617/10.05.2019 coroborată cu Adresa ADI
Ecomanagement Salubris nr.1136/12.07.2019, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu
nr.4065/15.07.2019;
▪ Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de
măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și
cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași.
În baza:
▪ prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind
Fondul pentru mediu;
▪ prevederilor Ordonanței Guvernului. nr.2/2001 privind regimul contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.136, art.155 alin.(1) lit.c), din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 republicată (r2) privind transparența decizională în
administrația publică.

În temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. VII. - Se aprobă completarea Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29
martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor
publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași, după
cum urmează:
8. După litera b) a alineatului (2) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul
cuprins:
„c) ridicarea, transportul și depozitarea periodică a deșeurilor colectate selectiv de către
populație, instituțiile și agenții economici cu activitate pe teritoriul administrativ al comunei.”.
9. După litera a) a alineatului (4) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul
cuprins:
„b) dotarea gospodăriilor populației cu recipienți pentru colectare selectivă a deșeurilor.”.
10. După litera c) a alineatului (6) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul
cuprins:
„d) colectarea slectivă a deșeurilor stradale.”.
11. După litera k) a articolului 2 se introduc trei noi litere, litera l), litera m) și litera n), cu următorul
cuprins:
„l) să colecteze în mod selectiv deșeurile reciclabile și deșeurile menajere și să le predea
furnizorului de servicii în recipienți diferiți;
m) să nu abandoneze deșeurile generate în orice altă locație, în afara spațiilor autorizate;
n) să nu elimine deșeurile generate, prin orice mijloace, în afara spațiilor autorizate.”.
12. După litera k) a articolului 3 se introduc trei noi litere, litera l), litera m) și litera n), cu următorul
cuprins:
„l) să colecteze în mod selectiv deșeurile reciclabile și deșeurile menajere și să le predea
furnizorului de servicii în recipienți diferiți;
m) să nu abandoneze deșeurile generate în orice altă locație, în afara spațiilor autorizate;
n) să nu elimine deșeurile generate, prin orice mijloace, în afara spațiilor autorizate.”.
13. După litera ee) a articolului 5 se introduc trei noi litere, literele ff), gg) și hh), cu următorul cuprins:
„ff) necolectarea selectivă a deșeurilor generate și nepredarea lor către furnizorului de servicii
de salubritate în recipienți diferiți;
gg) abandonarea deșeurilor generate în orice altă locație, în afara spațiilor autorizate;
hh) eliminarea deșeurilor generate, prin orice mijloace, în afara spațiilor autorizate.”.
14. După punctul 7) al articolului 6 se introduce un nou punct, punctul 8), cu următorul cuprins:
„8) cele de la lit.ff), gg) și hh) cu amendă de la 20000-40000 lei pentru persoanele juridice și
de la 1000-2000 lei pentru persoanele fizice.”.
Art. VIII. - Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29
martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor
publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași, rămân

neschimbate.
Art. IX. - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se însărcinează domnul primar, Iulian
GEAMBAȘU și aparatul său de specialitate, precum și persoanele cu obligații și răspunderi desemnate
în anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea
Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici
și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași.
Art. X. - Hotărârea adoptată va intra în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.
Art. XI. - Hotărârea adoptată poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. XII. - Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea hotărârii adoptate tuturor
factorilor interesaţi.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr.3241/03.06.2019
Propus spre adoptare la omuna Șoldanu în iulie 2019
Majoritate legală: 7 voturi [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) coroborat cu art.139 alin.(3) lit. d) din CA ( primul
numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in functie ai organului colegial) ].

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre pentru aprobarea pentru aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile
care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul
Călărași

Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Având în vedere:
• necesitatea asigurării, pe lângă buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de
igienă privind mediul de viață al populației, precum şi înfrumuseţarea comunei Șoldanu, a unei
gestiuni a deșeurilor cu respectarea normelor în vigoare, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărîre.
Respectând prevederile:
• Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002.
• Hotărârii Consiliului Local al comunei Șoldanu nr. 9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului
de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și
cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași.
Luând act de Adresa ADI Ecomanagement Salubris nr.617/10.05.2019 coroborată cu Adresa ADI
Ecomanagement Salubris nr.1136/12.07.2019, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu
nr.4065/15.07.2019
Analizând prevederile:
• Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005
privind Fondul pentru mediu;
• Ordonanța Guvernului. nr.2/2001 privind regimul contravențiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată, în
ceea ce privește atributiile Consiliului Local privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni
și asigurarea, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, a cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind sanatatea, protectia si refacerea mediului, activitatile de
administratie social-comunitara.
Față de elementele prezentate, 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, vă trimit spre competentă
analiză și aprobare Proiectul de hotărâre nr.3241/03.06.2019 și vă propun adoptarea unei hotărâri privind
aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019
privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice,
agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași în forma finală.
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI ȘOLDANU
Șos.Olteniţei, nr.70, ȘOLDANU, CĂLĂRAŞI, Tel/Fax +40242-530530, CP-917235, primariasoldanu@yahoo.com, http://primaria-soldanu.ro

Nr. 3243 din 03.06.2019

ANUNȚ
privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ
Primăria comunei Șoldanu, județul Călărași, cu sediul în Șoseaua Olteniței, nr.70, loc. Șoldanu, jud.
Călărași, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, face publică intenția de a supune dezbaterii și aprobării
Consiliului local al comunei Șoldanu Completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei
Șoldanu nr.9/2019 privind aprobarea Planului de de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin
instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul
Călărași.
În acest sens, textul integral al proiectului de hotarare insotit de referatul de aprobare poate fi accesat urmând
link-ul
https://primaria-soldanu.ro/index.php/transparenta-decizionala/anunturi-privind-proiecte-deacte-normative și poate fi consultat de către orice persoană interesată, la sediul instituției noastre din
localitatea Șoldanu, șoseaua Olteniței, nr.70, județul Călărași, în zilele de luni - joi, între orele 09:00 16:00 și vineri între orele 09:00 – 13:00.
Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare poate fi obținut, în copie, în baza unei cereri depusă
la compartimentul Registratură.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ
supus dezbaterii, se pot transmite prin poștă, depune în scris la sediul Primăriei comunei Șoldanu sau în
format electronic pe adresa de e-mail primariasoldanu@yahoo.com în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 20.06.2019, ora 13:30.
Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și
opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus dezbaterii, este dl Traian
HULEA, secretarul comunei Șoldanu.
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(7) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau
articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact
ale expeditorului.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și
răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea
comunei Șoldanu, județul Călărași
Subsemnații, MARIN Iulian, viceprimar al comunei Șoldanu și Dănuț-George-Mădălin STANCIU,
expert local pentru problemele romilor în compartimentul Dezvoltare comunitară al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu, văzând Referatul de aprobare nr.3242/03.06.2019, elaborat
de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și
răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei
Șoldanu, județul Călărași și Proiectul de hotărâre nr.3241/03.06.2019 pentru aprobarea completării Anexei
la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de
măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor
pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași și analizând prevederile:
• Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind
•
•

regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Ordonanței Guvernului. nr.2/2001 privind regimul contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.136, art.155 alin.(1) lit.c), din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Văzând:
•

Adresa ADI Ecomanagement Salubris nr.617/10.05.2019 coroborată cu Adresa ADI
Ecomanagement Salubris nr.1136/12.07.2019, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu
nr.4065/15.07.2019;

•

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de
măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și
cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași

Constatând 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, propunem
Consiliului local al comunei Şoldanu adoptarea unei hotărâri privind aprobarea completării Anexei la
Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri
privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru
gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași așa cum a fost propusă prin proiectul de hotărâre inițiat.
Viceprimar,
MARIN Iulian,

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 iulie 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză
următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019
privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice,
agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași.

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 ______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 iulie 2019, la care
au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
Aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019
privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice,
agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași.

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 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 iulie 2019, la care au participat ______
membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019
privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice,
agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași.

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

