ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr.2
pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind
repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 23.01.2019,
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 administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare nr.6590/23.11.2018, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se
propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind
repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor
social;
 Raportul de specialitate nr.377/22.01.2019, privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări
de interes local pe anul 2019, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de
muncă beneficiare de ajutor social, întocmit de dna referent, Mihaela MIHALACHE;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, înregistrat sub
nr.411/23.01.2019;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, înregistrat sub nr.418/23.01.2019;
 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.425/23.01.2019;
 Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.593/12.10.2016 privind delegarea dlui MARIN
IULIAN, viceprimar al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru exercitarea unor atribuţii ce îi
revin primarului.
În baza:
 prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi
completată;
 prevederile art.28 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea
Normelor metdologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, modificatată şi completată;
 prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct.2. din Legea administației publice locale
nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administației publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
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Art. 1. - Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind

repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, din
cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul viceprimar, Iulian

MARIN.
Art. 3. - Secretarul comunei Şoldanu va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor

interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian CERNEA
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 23 ianuarie 2019

Nr. 2
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.2 din 23 ianuarie 2019
PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PE ANUL 2019, PRIVIND REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU
PERSOANELE APTE DE MUNCĂ BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL
Familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat, ca formă de
asistență socială.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a
se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.
Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia
sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată,
raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din
familie, cu acordul primarului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de
interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.
Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, este elaborat de primar şi se aprobă anual prin
hotărâre a consiliului local, acesta putând fi reactualizat pe parcursul anului, în functie de necesităţile locale
şi de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă.
Viceprimarul comunei va ține evidența efectuării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă
din familiile beneficiare de ajutor social și va asigura instructajul privind normele de tehnică a securității
muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local, în conformitate cu
următoarele planificări, defalcate pentru fiecare lună a anului 2019:
IANUARIE 2019 – 2100 ore
 Deszăpezirea trotuarelor și a stațiilor auto din Șoldanu și Negoești,
 Spart lemne la Școala Șoldanu,
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățat si adunat gunoaiele din șanțurile riverane DN4 Bucuresti-Oltenita
 Curățenie la stațiile auto din Soladanu si Negoești
 Deszăpezirea dispensarului Șoldanu
 Deszăpezit la Halta Negoești
 Deszăpezirea Parcul Șoldanu.
FEBRUARIE 2019 – 2100 ore
 Deszăpezirea trotuarelor din Șoldanu si Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățat si adunat gunoaiele din șanțurile riverane DN4 Bucuresti-Oltenita
 Curățenie in curtea Dispensarul Șoldanu
 Curățenie la stațiile auto din Șoldanu si Negoești
 Deszăpezit la Halta Negoești
 Deszăpezirea Parcul Șoldanu
MARTIE 2019 – 2100 ore
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Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
Curățenie in sediul Școlii Negoești
Curățat si adunat gunoaie din șanțurile riverane DN4
Curățenie in curtea Școlii Șoldanu si Școala Negoești
Curățenie in curtea Grădiniței Șoldanu
Curățenie la sediul Dispensarul uman Șoldanu
Curățenie la stațiile auto din Șoldanu si Negoești
Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
Curățenie in curtea politiei Șoldanu
Curățenie la Halta Negoești
Deszăpezirea Parcul Șoldanu

APRILIE 2019 – 4000 ore
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu si Școala Negoești
 Curățenie in curtea Grădiniței Șoldanu
 Curățenie in curtea Primăriei Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățat si adunat gunoaie din șanțurile riverane DN4
 Varuit pomii si stalpii riverani DN4
 Curățenie de pe langa gard imprejmuitor Cimitir Negoești
 Curățenie de pe langa gard imprejmuitor Cimitir Șoldanu
 Curățenie la stațiile auto din Șoldanu si Negoești
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Plantat pomi in curtea Primăriei Șoldanu
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
MAI 2019 – 2300 ore
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
 Curățat santuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat si adunat gunoaie, santurii din localitatea Șoldanu si Negoești
 Curățenie in curtea Bisericii Șoldanu
 Cosit iarba pe santurii la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu si Negoești
Dispensar Șoldanu, Grădinița Șoldanu
 Sapat rigole Grădinița Șoldanu
 Cosit iarba la terenul de fotbal Comuna Șoldanu
 Adunat gunoaie pe malul stang al raului Arges
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
 Intreţinere Parc Negoești ;
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Negoești
IUNIE 2019 – 2300 ore
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Curățenie in curtea Bisericii Șoldanu
Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
Curățenie in sediul Școlii Negoești
Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
Curățenie in curtea Primăriei Șoldanu
Curățat santuri Școala Șoldanu
Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
Curățat si adunat gunoaie, santurii din localitatea Șoldanu si Negoești
Sapat rigole la Biserica Șoldanu
Curățenie la Biserica Negoești
Adunat gunoaie pe malul stang al raului Arges
Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
Cosit iarba pe santurii la Școala Șoldanu ,Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu Dispensar
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
Cosit iarba la terenul de fotbal Comuna Șoldanu
Curățenie de pe langa gard imprejmuitor Cimitir Negoești
Curățenie de pe langa gard imprejmuitor Cimitir Șoldanu
Intreţinere Parc Negoești ;
Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
Curățenie la Halta Negoești
Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
Curățenie in stațiile auto Șoldanu
Curățenie in stațiile auto Negoești

IULIE 2019 – 2300 ore
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
 Curățat santuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat si adunat gunoaie, santurii din localitatea Șoldanu si Negoești
 Adunat gunoaie pe malul stang al raului Arges
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
 Sapat rigole Grădinița Șoldanu
 Sapat rigole Primăria Șoldanu
 Cosit iarba pe santurii la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu Dispensar
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
 Cosit iarba la terenul de fotbal Comuna Șoldanu
 Curățenie in curtea Biserici Șoldanu
 Curățenie la Grădinița Șoldanu
 Intreţinere Parc Negoeşti ;
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Negoești
AUGUST 2019 – 2400 ore
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
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Curățenie in curtea Primăriei Șoldanu
Curățat santuri Școala Șoldanu
Curățenie la Biserica Negoești
Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
Curățat si adunat gunoaie, santuri din localitatea Șoldanu si Negoești
Curățenie in curtea interioara a dispensarului
Adunat gunoaie pe malul stang al raului Arges
Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
Sapat rigole Grădinița Șoldanu
Cosit iarba pe santuri la Școala Șoldanu ,Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu Dispensar Șoldanu,
Grădinița Șoldanu
Curățenie la Grădinița Șoldanu
Intreţinere Parc Negoeşti ;
Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
Reamenajat statii auto Negoești
Curățenie la Halta Negoești
Curățenie in stațiile auto Șoldanu
Curățenie in stațiile auto Negoești

SEPTEMBRIE 2019 – 2400 ore
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
 Curățat santuri Şcoala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat si adunat gunoaie, santurii din localitatea Șoldanu si Negoești
 Curateni in curtea dispensarului
 Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
 Curățenie trotuare Biserica Șoldanu
 Curățenie la Biserica Negoești
 Cosit iarba pe santuri la Școala Șoldanu ,Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu Dispensar Șoldanu,
Grădinița Șoldanu
 Curățenie la Grădinița Șoldanu
 Intreţinere Parc Negoeşti ;
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie in stațiile auto Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Negoești
OCTOMBRIE 2019 – 2400 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie în șanțurile din satele Șoldanu și Negoești
 Curățenie în curtea dispensarului uman Șoldanu
 Adunat gunoaie pe malul stâng al râului Argeș
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul împrejmuitor al terenului de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul uman Șoldanu
 Curățenie platforma parcare Primăria Șoldanu
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Curățat rigole Grădinița Șoldanu
Cosit iarba pe șanțuri la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu, Dispensar
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
Curățenie la Grădinița Șoldanu
Întreţinere Parc Negoeşti
Curățenie la Halta Negoești
Curățenie în stațiile auto Șoldanu
Curățenie în stațiile auto Negoești

NOIEMBRIE 2019 – 2400 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățenie trotuare Școală și Dispensar Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie din șanțurile din localitățile Șoldanu și Negoești
 Deszăpezirea trotuarelor din Șoldanu și Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Spart lemne la Primăria Șoldanu
 Taiat lemne la Primăria Șoldanu
 Așezat lemne în magazia Primăriei Șoldanu
 Asezat lemne în magazia Școlilor Șoldanu și Negoești
 Curățenie în stațiile auto Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Negoești
DECEMBRIE 2019 – 2400 ore
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățenie trotuare la Dispensarul uman Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie din șanțurile din satele Șoldanu și Negoești
 Deszăpezirea trotuarelor din satele Șoldanu și Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Deszăpezit la Halta Negoești
 Curățenie în stațiile auto Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Negoești.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian CERNEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea
orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Șoldanu, județul Călăraşi
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a
Constitutiei Romaniei nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45 alin.(6)
din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune aprobarea Planului de
acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea orelor de muncă pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social;
 Raportul compartimentului de specialitate privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local pe anul 2019, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de
ajutor social întocmit de dna referent, Mihaela MIHALACHE;
 Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.593/12.10.2016 privind delegarea dlui MARIN IULIAN,
viceprimar al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru exercitarea unor atribuţii ce îi revin primarului.
În baza:
 prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
 prevederile art.28 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metdologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificatată şi
completată;
 prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct.2. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, modificată şi completată,

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 4. - – Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea
orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, din cadrul comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - – Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se însărcinează domnul viceprimar, Iulian MARIN.
Secretarul comunei Șoldanu va asigura comunicarea hotărârii adoptate tuturor factorilor interesaţi.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
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Nr.6589/23.11.2018
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu în ianuarie 2019

ANEXA
la Proiectul de hotărâre
nr.6589 din 23.11.2018

PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PE ANUL 2019, PRIVIND REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ
PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCĂ BENEFICIARE DE AJUTOR
SOCIAL
Familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat, ca formă de
asistență socială.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a
se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.
Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia
sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată,
raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din
familie, cu acordul primarului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de
interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.
Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, este elaborat de primar şi se aprobă anual prin
hotărâre a consiliului local, acesta putând fi reactualizat pe parcursul anului, în functie de necesităţile locale
şi de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă.
Viceprimarul comunei va ține evidența efectuării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă
din familiile beneficiare de ajutor social și va asigura instructajul privind normele de tehnică a securității
muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local, în conformitate cu
următoarele planificări, defalcate pentru fiecare lună a anului 2018:
IANUARIE 2019 – 2100 ore
 Deszăpezirea trotuarelor și a stațiilor auto din Șoldanu și Negoești,
 Spart lemne la Școala Șoldanu,
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățat si adunat gunoaiele din șanțurile riverane DN4 Bucuresti-Oltenita
 Curățenie la stațiile auto din Soladanu si Negoești
 Deszăpezirea dispensarului Șoldanu
 Deszăpezit la Halta Negoești
 Deszăpezirea Parcul Șoldanu.
FEBRUARIE 2019 – 2100 ore
 Deszăpezirea trotuarelor din Șoldanu si Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățat si adunat gunoaiele din șanțurile riverane DN4 Bucuresti-Oltenita
 Curățenie in curtea Dispensarul Șoldanu
 Curățenie la stațiile auto din Șoldanu si Negoești
 Deszăpezit la Halta Negoești
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Deszăpezirea Parcul Șoldanu

MARTIE 2019 – 2100 ore
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățat si adunat gunoaie din șanțurile riverane DN4
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu si Școala Negoești
 Curățenie in curtea Grădiniței Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarul uman Șoldanu
 Curățenie la stațiile auto din Șoldanu si Negoești
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Curățenie in curtea politiei Șoldanu
 Curățenie la Halta Negoești
 Deszăpezirea Parcul Șoldanu
APRILIE 2019 – 4000 ore
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu si Școala Negoești
 Curățenie in curtea Grădiniței Șoldanu
 Curățenie in curtea Primăriei Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățat si adunat gunoaie din șanțurile riverane DN4
 Varuit pomii si stalpii riverani DN4
 Curățenie de pe langa gard imprejmuitor Cimitir Negoești
 Curățenie de pe langa gard imprejmuitor Cimitir Șoldanu
 Curățenie la stațiile auto din Șoldanu si Negoești
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Plantat pomi in curtea Primăriei Șoldanu
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
MAI 2019 – 2300 ore
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
 Curățat santuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat si adunat gunoaie, santurii din localitatea Șoldanu si Negoești
 Curățenie in curtea Bisericii Șoldanu
 Cosit iarba pe santurii la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu si Negoești
Dispensar Șoldanu, Grădinița Șoldanu
 Sapat rigole Grădinița Șoldanu
 Cosit iarba la terenul de fotbal Comuna Șoldanu
 Adunat gunoaie pe malul stang al raului Arges
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
 Intreţinere Parc Negoești ;
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Șoldanu
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Curățenie in stațiile auto Negoești

IUNIE 2019 – 2300 ore
 Curățenie in curtea Bisericii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
 Curățenie in curtea Primăriei Șoldanu
 Curățat santuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat si adunat gunoaie, santurii din localitatea Șoldanu si Negoești
 Sapat rigole la Biserica Șoldanu
 Curățenie la Biserica Negoești
 Adunat gunoaie pe malul stang al raului Arges
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
 Cosit iarba pe santurii la Școala Șoldanu ,Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu Dispensar
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
 Cosit iarba la terenul de fotbal Comuna Șoldanu
 Curățenie de pe langa gard imprejmuitor Cimitir Negoești
 Curățenie de pe langa gard imprejmuitor Cimitir Șoldanu
 Intreţinere Parc Negoești ;
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Negoești
IULIE 2019 – 2300 ore
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
 Curățat santuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat si adunat gunoaie, santurii din localitatea Șoldanu si Negoești
 Adunat gunoaie pe malul stang al raului Arges
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
 Sapat rigole Grădinița Șoldanu
 Sapat rigole Primăria Șoldanu
 Cosit iarba pe santurii la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu Dispensar
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
 Cosit iarba la terenul de fotbal Comuna Șoldanu
 Curățenie in curtea Biserici Șoldanu
 Curățenie la Grădinița Șoldanu
 Intreţinere Parc Negoeşti ;
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Negoești
AUGUST 2019 – 2400 ore
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Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
Curățenie in sediul Școlii Negoești
Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
Curățenie in curtea Primăriei Șoldanu
Curățat santuri Școala Șoldanu
Curățenie la Biserica Negoești
Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
Curățat si adunat gunoaie, santuri din localitatea Șoldanu si Negoești
Curățenie in curtea interioara a dispensarului
Adunat gunoaie pe malul stang al raului Arges
Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
Sapat rigole Grădinița Șoldanu
Cosit iarba pe santuri la Școala Șoldanu ,Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu Dispensar Șoldanu,
Grădinița Șoldanu
Curățenie la Grădinița Șoldanu
Intreţinere Parc Negoeşti ;
Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
Reamenajat statii auto Negoești
Curățenie la Halta Negoești
Curățenie in stațiile auto Șoldanu
Curățenie in stațiile auto Negoești

SEPTEMBRIE 2019 – 2400 ore
 Curățenie in sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie in sediul Școlii Negoești
 Curățenie in curtea Școlii Șoldanu
 Curățat santuri Şcoala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat si adunat gunoaie, santurii din localitatea Șoldanu si Negoești
 Curateni in curtea dispensarului
 Curățenie la gardul imprejmuitor teren de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
 Curățenie trotuare Biserica Șoldanu
 Curățenie la Biserica Negoești
 Cosit iarba pe santuri la Școala Șoldanu ,Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu Dispensar Șoldanu,
Grădinița Șoldanu
 Curățenie la Grădinița Șoldanu
 Intreţinere Parc Negoeşti ;
 Reamenajat rigole aferente DN 4 Bucureşti-Olteniţa 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie in stațiile auto Șoldanu
 Curățenie in stațiile auto Negoești
OCTOMBRIE 2019 – 2400 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie în șanțurile din satele Șoldanu și Negoești
 Curățenie în curtea dispensarului uman Șoldanu
 Adunat gunoaie pe malul stâng al râului Argeș
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
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Curățenie la gardul împrejmuitor al terenului de fotbal comuna Șoldanu
Curățenie trotuare Dispensarul uman Șoldanu
Curățenie platforma parcare Primăria Șoldanu
Curățat rigole Grădinița Șoldanu
Cosit iarba pe șanțuri la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu, Dispensar
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
Curățenie la Grădinița Șoldanu
Întreţinere Parc Negoeşti
Curățenie la Halta Negoești
Curățenie în stațiile auto Șoldanu
Curățenie în stațiile auto Negoești

NOIEMBRIE 2019 – 2400 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățenie trotuare Școală și Dispensar Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie din șanțurile din localitățile Șoldanu și Negoești
 Deszăpezirea trotuarelor din Șoldanu și Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Spart lemne la Primăria Șoldanu
 Taiat lemne la Primăria Șoldanu
 Așezat lemne în magazia Primăriei Șoldanu
 Asezat lemne în magazia Școlilor Șoldanu și Negoești
 Curățenie în stațiile auto Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Negoești
DECEMBRIE 2019 – 2400 ore
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățenie trotuare la Dispensarul uman Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie din șanțurile din satele Șoldanu și Negoești
 Deszăpezirea trotuarelor din satele Șoldanu și Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Deszăpezit la Halta Negoești
 Curățenie în stațiile auto Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Negoești
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAŞU
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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. 6668 din 26.11.2018
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 Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pe
anul 2019, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de
ajutor social de la Primăria 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-privindproiecte-de-acte-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 11.12.2018, ora
16:30.
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

pg. 14

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul
2018, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
de la Primăria comunei Șoldanu, județul Călărași
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Având în vedere:
 Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr. 593/12.10.2016 privind delegarea d-lui MARIN
IULIAN, viceprimar al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru exercitarea unor atribuţii ce îi
revin primarului.
Analizând prevederile:
 Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată:
o art.6 alin.(7) - Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de
interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la art.6 alin. (2), sa tina evidenta
efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii
pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local. Planul de actiuni
sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In functie de
solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de
munca, planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul
anului si aprobat prin hotarare a consiliului local.
 Hotărârii Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metdologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificatată şi completată:
o art.27 alin.(1) lit.c) – Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are
urmatoarele obligatii sa efectueze sau, dupa caz, sa asigure prin alte persoane apte de munca
din familie efectuarea orelor prevazute la art. 6 alin. (2)-(6) din lege;
o art.28 alin.(1) - Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte
de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului,
actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu
respectarea normelor de securitate si igiena a muncii;
o art.28 alin.(2) lit.a) - In vederea aplicarii prevederilor art.28 alin.(1), primarii au obligatia sa
intocmeasca lunar un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor
de munca;
o art.28 alin.(3) - Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare
a consiliului local si poate fi reactualizat pe parcursul anului.
 Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată,
o art.36 alin.(2) lit.d) - Consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor
furnizate catre cetateni;
o art.36 alin.(6) lit.a) pct.2 - asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru
protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor
persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.
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.6589/23.11.2018 și vă propun adoptarea unei
hotărâri privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind
repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social la comuna
Șoldanu, judeţul Călăraşi, în forma conținută în Anexa la Proiectul de hotarâre.
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe
anul 2019, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de
ajutor social de la Primăria comunei Șoldanu, județul Călărași
Subsemnații, MARIN Iulian, viceprimar al comunei Șoldanu și MIHALACHE Mihaela,
referent în compartimentul asistență socială al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu, județul Călărași, responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, văzând Referatul de aprobare nr.6590/23.11.2018, elaborat de primarul comunei
Șoldanu, prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul
2019, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor
social la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi și Proiectul de hotărâre nr.6589/23.11.2018 privind
aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea orelor
de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social la comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi și analizând prevederile:
 art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată,
 art.28 alin.(2) lit.a) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metdologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
modificatată şi completată,
 art.36 alin.(2) lit.d) și art.36 alin.(6) lit.a) pct.2. din Legea nr.215/2001 – Legea administrației
publice locale, republicată, modificată și completată.
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 Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea orelor
de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social la comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi.
Viceprimar,
MARIN Iulian,

Referent,
MIHALACHE Mihaela
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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 23 ianuarie 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză
următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea
orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social.

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,

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, 23 ianuarie 2019, la
care au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea orelor de
muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social.

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 23 ianuarie 2019, la care au
participat ______ membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ
elaborat:
Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea orelor
de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social.

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

