ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 23
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire
teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi,
aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 29 mai 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.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;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare nr.2613/07.05.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Construire teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti,
judetul Călăraşi, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie
2016;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3039/28.05.2019, elaborat de dna Angela-Camelia
BUȘTĂ, ispector în compartimentul financiar-contabil și dl Dănuț-George-Mădălin STANCIU,
expert în compartimentul dezvoltare comunitară, din aparatul de specialitate al primarului comunei
Șoldanu;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.3099/29.05.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.3110/29.05.2019;
▪ 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.3121/29.05.2019;
▪ Documentaţia tehnică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Construire teren sport sintetic
multifuncţional în satul Negoeşti, comuna Şoldanu, județul Călăraşi”, elaborată de proiectant
general, S.C. LA VLAD STEFAN S.R.L. Slobozia cu nr.73/2019;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016 privind aprobarea
realizarii proiectului ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional’’ în cadrul comunei Şoldanu,
satului Negoeşti, judetul Călăraşi;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.10/29 martie 2019 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019.
În baza:

▪
▪

▪

▪

▪

dispozițiilor art.44 alin.(1) și art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată;
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrari de intervenţii;
prevederilor art.10 alin.(4) lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată;
prevederilor anexei nr.43, poziţia nr.9 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.
15/27.08.1999 şi atestat prin H.G.R. nr. 1349/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 bis/
26.08.2002, modificată şi completată prin H.G.R. nr.1303/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.
63 bis/ 26.01.2012;
prevederilor art.5 alin.(2), art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi d) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată.

În temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE :
Art.1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și Devizului General întocmit la data
de 12.04.2019 ai obiectivului de investiții ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional” propus a
se realiza prin bugetul local al comunei Șoldanu, județul Călărași, aprobați prin Hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.19/30.04.2016, conform Documentaţiei tehnice, faza Studiu de
Fezabilitate, elaborată de proiectant general, S.C. LA VLAD STEFAN S.R.L. Slobozia cu nr.73/2019
și cuprinși în Anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată Consiliului
local al comunei Șoldanu, în vederea actualizării acestora.
Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Șoldanu, judetul Călărași, împreună cu aparatul său de specialitate.
Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a prezentei
hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian MARIN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 23
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 29 mai 2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri
locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe
pagina de internet, cu datele personale anonimizate.

ANEXA nr.1
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu

nr.23 din 29 mai 2019

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu
TVA și, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul
general:
Valoarea totală investiție:
• inclusiv TVA:
417.461,61 lei,
• fără TVA:
353.383,64 lei,
din care, construcții-montaj (C+M):
• inclusiv TVA:
382.004,88 lei,
• fără TVA:
321.012,50 lei
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care
să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:
Capacități (în unități fizice și valorice):
Funcțiune: Teren sport multifuncțional
Regim de înălțime: P
Lungime: 42 ml
Lățime: 22 ml
Suprafață gazon: 924 mp (22x44 m)
Suprafață de joc teren fotbal / handbal: 800 mp (20x40 m)
Suprafață de joc teren tenis: 261.8 mp (11x23.8 m)
Funcțiune: Tribune
Regim de înălțime: P
H tribună: +0,95 m
Lungime: 4.9 ml
Lățime: 1.35 ml
Sc propusă tribună de 20 locuri: 6.62 mp
Sc placă tribună = 2m x 6 m = 12 mp

Sc total propusă teren sport = 936 mp;
Lungime gard propusă: 128 ml
Proiectoare cu led = 10 buc
Porți minifotbal = 2 buc
Fileu tenis = 1 buc cu stâlpi susținere.
c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de
specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:
Eșalonarea investiției (INV/C+M):
- anul I:
17.461,61/ 382.004,88 inclusiv TVA
d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:
Maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian MARIN

ANEXA nr.2
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.23 din 29 mai 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian MARIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
,,Construire teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti,
judetul Călăraşi, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30
aprilie 2016
GEAMBAȘU Iulian, primar al comunei Şoldanu, 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.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;

•

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
actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire teren sport
sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016;

•

Documentaţia tehnică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Construire teren sport sintetic
multifuncţional în satul Negoeşti, comuna Şoldanu, județul Călăraşi”, elaborată de proiectant
general, S.C. LA VLAD STEFAN S.R.L. Slobozia cu nr.73/2019;

•

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016 privind aprobarea
realizarii proiectului ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional’’ în cadrul comunei Şoldanu,
satului Negoeşti, judetul Călăraşi.
În baza:
•

dispozițiilor art.44 alin.(1) și art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată;

•

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrari de intervenţii;

•

prevederilor art.10 alin.(4) lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată;

•

prevederilor anexei nr.43, poziţia nr.9 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.
15/27.08.1999 şi atestat prin H.G.R. nr. 1349/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 bis/

•

26.08.2002, modificată şi completată prin H.G.R. nr.1303/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.
63 bis/ 26.01.2012;
prevederilor art.5 alin.(2), art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi d) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată.

În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată și completată,

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și Devizului General întocmit la data
de 12.04.2019 ai obiectivului de investiții ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional” propus a
se realiza prin bugetul local al comunei Șoldanu, județul Călărași, aprobați prin Hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.19/30.04.2016, conform Documentaţiei tehnice, faza Studiu de
Fezabilitate, elaborată de proiectant general, S.C. LA VLAD STEFAN S.R.L. Slobozia cu nr.73/2019
și cuprinși în Anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. - Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată Consiliului
local al comunei Șoldanu, în vederea actualizării acestora.
Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Șoldanu, judetul Călărași, împreună cu aparatul său de specialitate.
Secretarul comunei va lua măsuri de aducere la cunoștința publică şi de comunicare a hotărârii
adoptate celor interesaţi în termenul prevăzut de lege.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr.2612/07.05.2019
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, miercuri, 29 mai 2019

ANEXA nr.1
la Proiectul de hotărâre nr. 2612 din 07.05.2019

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
e) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu
TVA și, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul
general:
Valoarea totală investiție:
• inclusiv TVA:
417.461,61 lei,
• fără TVA:
353.383,64 lei,
din care, construcții-montaj (C+M):
• inclusiv TVA:
382.004,88 lei,
• fără TVA:
321.012,50 lei
f) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care
să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:
Capacități (în unități fizice și valorice):
Funcțiune: Teren sport multifuncțional
Regim de înălțime: P
Lungime: 42 ml
Lățime: 22 ml
Suprafață gazon: 924 mp (22x44 m)
Suprafață de joc teren fotbal / handbal: 800 mp (20x40 m)
Suprafață de joc teren tenis: 261.8 mp (11x23.8 m)
Funcțiune: Tribune
Regim de înălțime: P
H tribună: +0,95 m
Lungime: 4.9 ml
Lățime: 1.35 ml
Sc propusă tribună de 20 locuri: 6.62 mp
Sc placă tribună = 2m x 6 m = 12 mp

Sc total propusă teren sport = 936 mp;
Lungime gard propusă: 128 ml
Proiectoare cu led = 10 buc
Porți minifotbal = 2 buc
Fileu tenis = 1 buc cu stâlpi susținere.
g) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de
specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:
Eșalonarea investiției (INV/C+M):
- anul I:
17.461,61/ 382.004,88 inclusiv TVA
h) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:
Maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,

Iulian GEAMBAȘU

ANEXA nr.2
la Proiectul de hotărâre nr. 2612 din 07.05.2019

INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire teren
sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016

Stimați consilieri,
Analizând:
• prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată:
o Art.36, alin.(2) lit.b) - Consiliul local exercită atributii privind dezvoltarea economicosociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
o Art.36 alin.(4) lit.d) - în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local
aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiții de interes local, în condițiile legii.
În conformitate cu prevederile:
• art.44 alin.(1) și art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată
şi completată;
• Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii și metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrari de intervenţii;
• art.10 alin.(4) lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată;
• art.5 alin.(2), art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi d) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, modificată și completată.
Luând în considerare:
• Anexa nr.43, poziţia nr.9 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Soldanu, judeţul Călăraşi, însuşit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.15/27.08.1999 şi atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.1349/2001, modificată şi
completată prin Hotărârea Guvernului României nr.1303/2011;
•

Documentaţia tehnică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Construire teren sport sintetic
multifuncţional în satul Negoeşti, comuna Şoldanu, județul Călăraşi”, elaborată de proiectant
general, S.C. LA VLAD STEFAN S.R.L. Slobozia cu nr.73/2019;

•

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016 privind aprobarea realizarii
proiectului ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional’’ în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti,
judetul Călăraşi.

Față de elementele de fapt și de drept prezentate,
În temeiul art.33 din Legea nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali, am iniţiat
Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului
Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din
30 aprilie 2016.
Considerând proiectul de hotărâre elaborat ca fiind legal şi oportun, propun aprobarea acestuia în
forma prezentată.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei
Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016
Subsemnații, Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil şi
Dănuţ-George-Mădălin STANCIU, expert local pe problemele romilor în cadrul
compartimentului dezvoltare comunitară, vă supunem atenţiei următoarele:
În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată:
− art.5 alin.(2) – Autonomia locală confera autorităților administrației publice locale dreptul ca, în
limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres
în competența altor autorități publice.
− art.36 alin.(2) lit.b) – Consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-sociala și
de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
− art.36 alin.(4) lit.d) - în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local aprobă,
la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de
interes local, în condițiile legii;
− art.36, alin.(2) lit.b) - Consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și
de mediu a comunei, orașului sau municipiului.
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată:
− art. 44 alin.(1) - Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror
finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate
din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației
publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.
− art. 45 alin.(1) – Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind
în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile
tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea
efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor
legale.
Conform Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii și metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, modificată și completată:
– art.10 alin.(4) lit.c): Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul
obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrarilor de
intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului
investiției / investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu la data supunerii
spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.
Luând în considerare:
• Anexa nr.43, poziţia nr.9 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, însuşit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.15/27.08.1999 şi atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.1349/2001,
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr.1303/2011.

•
•

Documentaţia tehnică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Construire teren
sport sintetic multifuncţional în satul Negoeşti, comuna Şoldanu, județul Călăraşi”,
elaborată de proiectant general, S.C. LA VLAD STEFAN S.R.L. Slobozia cu nr.73/2019;
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016 privind
aprobarea realizarii proiectului ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional’’ în cadrul
comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi.

Văzând:
• Modificările intervenite în structura Studiului de fezabilitate al investiției ,,Construire
teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul
Călăraşi, respectiv a indicatorilor săi tehnico-economici, generate de actualizarea acestuia
în funcție de condițiile avizatorilor.
Faţă de elementele prezentate, în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) lit.a) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată și constatând că
proiectul de hotărâre propus nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin redactare, considerăm
legală și oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea aprobarea actualizării indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional” în
cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local
al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016.
Inspector,

Expert local pentru problemele romilor,

Angela-Camelia BUȘTĂ

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 29 mai 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai
comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire
teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul
Călăraşi, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie
2016.
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, 29 mai 2019, la care au
participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte administrative
elaborate privind:
Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire teren sport
sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016.
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 29 mai 2019, la care au participat ______
membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire teren sport
sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016.
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

