ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr.41
privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în
Consiliul de Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu”
Șoldanu, pentru anul școlar 2018 - 2019
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.4676/21.08.2018, elaborat de Primarul comunei Şoldanu,
prin care propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în
Consiliul de Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu”
Șoldanu, pentru anul școlar 2018 - 2019;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.4710/23.08.2018, elaborat de Traian HULEA, secretar
al comunei Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.4788/24.08.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub
nr.4795/24.08.2018;
 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.4802/24.08.2018;
 Adresa Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu nr.355/13.08.2018, înregistrată la
Primăria comunei Șoldanu cu nr.4585/13.08.2018;
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.1 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea
organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 – 2019;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.46 din 25 septembrie 2017 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie
constituit în cadrul Şcolii gimnaziale "Constantin Teodorescu" Șoldanu, pentru anul școlar 2017
– 2018;
 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.96 alin.(2) lit.b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederilor art.1, art.4 alin.(1) lit.b), art.5 alin.(2) lit.a) şi art.7 alin.(1) lit.b) din Anexa la
Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr.4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;




prevederilor art.11 alin.(4) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, 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, modificată şi completată.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă desemnarea dnei POTECĂ Verginica, bibliotecar, grad I, în cadrul
compartimentului cultură al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şoldanu și a dlui
STANCIU Dănuț-George-Mădălin, expert local pe problemele romilor, gradul I, în cadrul
compartimentului dezvoltare comunitară al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Şoldanu, pentru a reprezenta Consiliul local al comunei Șoldanu, județul Călărași, în Consiliul de
Administrație al Școlii „Constantin Teodorescu” Șoldanu.
Art. 2. - Se aprobă desemnarea dnei Ani-Luminița PANDURU, asistent medical comunitar (PL),
gradația 1, în cadrul compartimentului dezvoltare comunitară al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Şoldanu, pentru a reprezenta Consiliul local al comunei Șoldanu, județul
Călărași, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii „Constantin
Teodorescu” Șoldanu.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a hotărârii adoptate își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.46 din 25 septembrie 2017 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie constituit în
cadrul Şcolii gimnaziale "Constantin Teodorescu" Șoldanu, pentru anul școlar 2017 – 2018.
Art. 4. - Persoanele nominalizate la art.1 și art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotarâri.
Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. 6. - 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. 41
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 desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de
Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul
școlar 2018 - 2019
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 prin care se propune desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie constituit în
cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2018 - 2019;
 Raportul de specialitate, elaborat de Traian HULEA, secretar al comunei Șoldanu;
 Adresa Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu nr.355/13.08.2018, înregistrată la
Primăria comunei Șoldanu cu nr.4585/13.08.2018;
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.1 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea
organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 - 2019.
În baza:
 prevederilor art.96 alin.(2) lit.b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederilor art.1, art.4 alin.(1) lit.b), art.5 alin.(2) lit.a) şi art.7 alin.(1) lit.b) din Anexa la
Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr.4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederilor art.11 alin.(4) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
 prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, 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 nr.215/2001 –
Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 1. - Se aprobă desemnarea dnei POTECĂ Verginica, bibliotecar, grad I, în cadrul
compartimentului cultură al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şoldanu și a dlui
STANCIU Dănuț-George-Mădălin, expert local pe problemele romilor, gradul I, în cadrul
compartimentului dezvoltare comunitară al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Şoldanu, pentru a reprezenta Consiliul local al comunei Șoldanu, județul Călărași, în Consiliul de
Administrație al Școlii „Constantin Teodorescu” Șoldanu.
Art. 2. - Se aprobă desemnarea dnei Ani-Luminița PANDURU, asistent medical comunitar (PL),

gradația 1, în cadrul compartimentului dezvoltare comunitară al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Şoldanu, pentru a reprezenta Consiliul local al comunei Șoldanu, județul
Călărași, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii „Constantin
Teodorescu” Șoldanu.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a hotărârii adoptate își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.46 din 25 septembrie 2017 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie constituit în
cadrul Şcolii gimnaziale "Constantin Teodorescu" Șoldanu, pentru anul școlar 2017 – 2018.
Art. 4. - 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. 4675/21.08.2018
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, Vineri, 24 august 2018

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu
în Consiliul de Administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituite în
cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2018 - 2019
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Văzând:





Adresa Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu nr. nr.355/13.08.2018, înregistrată la
Primăria comunei Șoldanu cu nr.4585/13.08.2018;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.1 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea
organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 – 2019;
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.46 din 25 septembrie 2017 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie constituit în
cadrul Şcolii gimnaziale "Constantin Teodorescu" Șoldanu, pentru anul școlar 2017 – 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.
Analizând prevederile:
 Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
o Art.96 alin.(2) lit.b) - In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organ de
conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: in cazul in care consiliul de
administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un
reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor.
Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor
didactice din unitatea de invatamant respectiva;;



Ordinului Ministrului educaţiei naţionale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare:
o art.1 - Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, denumite in continuare
unitati de invatamant, sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si, dupa caz, de
directori adjuncti. In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii
conlucreaza cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al parintilor si cu autoritatile
administratiei publice locale,
o art.4 alin.(1) lit.b) - Consiliul de administratie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, dupa cum
urmeaza: in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4
sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanti ai consiliului
local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al
consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant
respectiva,
o art.5 alin.(2) lit.a) - In vederea constituirii noului consiliu de administratie, in acord cu prevederile
art. 4, directorul unitatii de invatamant deruleaza urmatoarea procedura: solicita, in scris,
consiliului local, primarului, respectiv consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului
Bucuresti, presedintelui consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in
cazul invatamantului special, operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului

reprezentativ al operatorilor economici, in cazul unitatilor de invatamant care scolarizeaza in
invatamantul profesional si tehnic si al unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate
juridica care scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si tehnic cu o pondere majoritara a
invatamantului dual, consiliului reprezentativ al parintilor, precum si consiliului elevilor
desemnarea reprezentantilor, in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii. In cazul
unitatilor de invatamant in care exista clase cu invatamant in limba materna, directorul va
solicita consiliului reprezentativ al parintilor sa desemneze si un reprezentant al parintilor
elevilor care invata la clasele cu invatamant in limba materna. In mod similar se procedeaza si in
unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale in cadrul carora functioneaza
si clase cu predare in limba romana
o art.7 alin.(1) lit.b) - Membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati dupa
cum urmeaza: reprezentantii consiliului local, consiliului judetean/Consiliului General al
Municipiului Bucuresti sunt desemnati de acesta;



Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
o art.11 alin.(4) lit.e) - Componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile din
invatamantul preuniversitar cuprinde: ...un reprezentant al consiliului local;



Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:
o art.36 alin.(1) - Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale
administratiei publice locale sau centrale,
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.1 - 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: educatia.

Ținând cont de prevederile:
 Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei:
1
o Art.88 alin.(1 ) - Activitatea desfasurata de consilierul local sau consilierul judetean, in calitate
de membru al consiliilor de administratie al unei entitati economice din subordinea sau la care
unitatea administrativ-teritoriala pe care o conduce detine participatie, la unitatile si institutiile
de invatamant de stat sau confesionale si la spitalele publice din reteaua autoritatilor
administratiei publice locale sau a altor reprezentanti ai institutiilor publice din subordinea
unitatilor administrativ-teritoriale nu este retribuita.

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. 4675/21.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale
„Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2018 - 2019.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei
Șoldanu în Consiliul de Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale "Constantin
Teodorescu" Șoldanu, pentru anul școlar 2017 - 2018
Subsemnatul, Hulea Traian, secrtarul comunei Șoldanu, văzând Proiectul de hotărâre
nr.4675/08.08.2018, respectiv Referatul de aprobare nr.4676/21.08.2018, elaborate de primarul comunei
Șoldanu, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul
de Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale "Constantin Teodorescu" Șoldanu, pentru anul școlar
2018 - 2019 și analizând prevederile:



Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
o Art.96 alin.(2) lit.b) - In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organ de
conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: in cazul in care consiliul de
administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un
reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor.
Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor
didactice din unitatea de invatamant respectiva;;



Ordinului Ministrului educaţiei naţionale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare:
o art.1 - Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, denumite in continuare
unitati de invatamant, sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si, dupa caz, de
directori adjuncti. In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii
conlucreaza cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al parintilor si cu autoritatile
administratiei publice locale,
o art.4 alin.(1) lit.b) - Consiliul de administratie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, dupa cum
urmeaza: in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4
sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanti ai consiliului
local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al
consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant
respectiva,
o art.5 alin.(2) lit.a) - In vederea constituirii noului consiliu de administratie, in acord cu prevederile
art. 4, directorul unitatii de invatamant deruleaza urmatoarea procedura: solicita, in scris,
consiliului local, primarului, respectiv consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului
Bucuresti, presedintelui consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in
cazul invatamantului special, operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului
reprezentativ al operatorilor economici, in cazul unitatilor de invatamant care scolarizeaza in
invatamantul profesional si tehnic si al unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate
juridica care scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si tehnic cu o pondere majoritara a
invatamantului dual, consiliului reprezentativ al parintilor, precum si consiliului elevilor
desemnarea reprezentantilor, in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii. In cazul
unitatilor de invatamant in care exista clase cu invatamant in limba materna, directorul va
solicita consiliului reprezentativ al parintilor sa desemneze si un reprezentant al parintilor
elevilor care invata la clasele cu invatamant in limba materna. In mod similar se procedeaza si in
unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale in cadrul carora functioneaza
si clase cu predare in limba romana
o art.7 alin.(1) lit.b) - Membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati dupa
cum urmeaza: reprezentantii consiliului local, consiliului judetean/Consiliului General al
Municipiului Bucuresti sunt desemnati de acesta;



Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
o art.11 alin.(4) lit.e) - Componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile din
invatamantul preuniversitar cuprinde: ...un reprezentant al consiliului local;



Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:

o art.36 alin.(1) - Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale
administratiei publice locale sau centrale,
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.1 - 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: educatia.



Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei:
o Art.88 alin.(11) - Activitatea desfasurata de consilierul local sau consilierul judetean, in calitate
de membru al consiliilor de administratie al unei entitati economice din subordinea sau la care
unitatea administrativ-teritoriala pe care o conduce detine participatie, la unitatile si institutiile
de invatamant de stat sau confesionale si la spitalele publice din reteaua autoritatilor
administratiei publice locale sau a altor reprezentanti ai institutiilor publice din subordinea
unitatilor administrativ-teritoriale nu este retribuita.
Luând în considerare cele de mai sus și 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul
de Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale "Constantin Teodorescu" Șoldanu, pentru
anul școlar 2018 - 2019.
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

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 desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de
Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul
școlar 2018 - 2019.

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 desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de
Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul
școlar 2018 - 2019.

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 desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de
Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul
școlar 2018 - 2019.

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

