ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 34
pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 24.07.2019,
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4120/16.07.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4276/24.07.2019, întocmit de compartimentul financiarcontabil, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr.
4281/24.07.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 4289/24.07.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub nr.
4297/24.07.2019;
▪ Cererea de prefinanțare nr.44329/20.06.2019 cu privire la proiectul „Măsuri privind creșterea
participării la educație și prevenirea abandonului”;
▪ Cererea de finanţare înregistrată cu nr.3408/12.06.2019 privind plata drepturilor salariale ale
asistentului medical comunitar şi ale mediatorului sanitar aferente lunii iulie 2019;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.12/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/25.06.2019 privind alegerea Preşedintelui de
şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.
În baza:
▪ prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
▪ prevederilor art.87, art.88. art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.155 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a)
teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. - Primarul comunei Şoldanu prin compartimentul financiar-contabil va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la Instanța competentă, în condițiile Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, modificată și completată.
Art. 4. - Secretarul Comunei Șoldanu asigură transparența și comunicarea în termen către autoritățile,
instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 34
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 24 iulie 2019

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.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.
34 din 24.07.2019

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
AL COMUNEI ŞOLDANU. JUDEȚUL CĂLĂRAŞI
- lei –

NR.
CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

I

VENITURI TOTAL

1.

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

2.

Cod
indicator

TOTAL AN
2019

TRIM
III

45.804

45.804

42.02

8.700

8.700

Subvenții pentru finanțarea sănătății

42.02.41

8.700

8.700

Fondul Social European

48.02

37.104

37.104

Prefinanațare

48.02.03

37.104

37.104

45.804

45.804

II

CHELTUIELI TOTAL

1.

Autorități publice și acțiuni externe, din care:

51.02

6.900

6.900

Bunuri și servicii

51.02.20

6.900

6.900

Sănătate, din care:

66.02

8.700

8.700

Cheltuieli de personal

66.02.10

8.700

8.700

Învățământ

65.02

Alte servicii auxiliare

65.11.30

37.104

37.104

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

37.104

37.104

Cultură, recreere și religie

67.02

-6.900

-6.900

Servicii religioase, din care:

67.06

Alte transferuri curente interne

55.01.18

-6.900

-6.900

2.

3.

4.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019
Iulian GEAMBAȘU, primarul 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.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

▪

prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.

Având în vedere:
▪

Referatul de aprobare elaborat de dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin care propune aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019;

▪

Cererea de prefinanțare nr.44329/20.06.2019 cu privire la proiectul „Măsuri privind creșterea
participării la educație și prevenirea abandonului”;

▪

Cererea de finanţare înregistrată cu nr.3408/12.06.2019 privind plata drepturilor salariale ale
asistentului medical comunitar şi ale mediatorului sanitar aferente lunii iulie 2019;

▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.12/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local
al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019.

În baza:
▪

prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;

▪

prevederilor art.87, art.88. art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.155 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a)
teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

PROPUNE SPRE ADOPTARE:

Art. 5. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 6. - Primarul comunei Şoldanu prin compartimentul financiar-contabil va aduce la îndeplinire
prevederile hotărârii adoptate.
Secretarul Comunei Șoldanu asigură transparența și comunicarea în termen către autoritățile, instituțiile
publice și persoanele interesate a hotărârii adoptate.
INIȚIATOR.
Primar comuna Șoldanu.
Iulian GEAMBAȘU

Avizat legalitate.
Secretar comuna Șoldanu.
Traian HULEA

Nr. 4119/16.07.2019
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, miercuri 24 iulie 2019
Majoritate legală: 7 voturi [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din CA (primul numar natural strict mai mare decat
jumatate din totalul membrilor in functie ai organului colegial) ]

ANEXA
la Proiectul de hotărâre nr. 4119 din 16.07.2019

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
AL COMUNEI ŞOLDANU. JUDEȚUL CĂLĂRAŞI
- lei –

NR.
CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

I

VENITURI TOTAL

1.

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

2.

Cod
indicator

TOTAL AN
2019

TRIM
III

45.804

45.804

42.02

8.700

8.700

Subvenții pentru finanțarea sănătății

42.02.41

8.700

8.700

Fondul Social European

48.02

37.104

37.104

Prefinanațare

48.02.03

37.104

37.104

45.804

45.804

II

CHELTUIELI TOTAL

1.

Autorități publice și acțiuni externe, din care:

51.02

6.900

6.900

Bunuri și servicii

51.02.20

6.900

6.900

Sănătate, din care:

66.02

8.700

8.700

Cheltuieli de personal

66.02.10

8.700

8.700

Învățământ

65.02

Alte servicii auxiliare

65.11.30

37.104

37.104

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

37.104

37.104

Cultură, recreere și religie

67.02

-6.900

-6.900

Servicii religioase, din care:

67.06

Alte transferuri curente interne

55.01.18

-6.900

-6.900

2.

3.

4.

INIȚIATOR.
Primar, Iulian GEAMBAȘU

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi pe anul 2019
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Văzând:
• Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.12/19.04.2019 privind aprobarea bugetului
local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019;
• Cererea de prefinanțare nr.44329/20.06.2019 cu privire la proiectul „Măsuri privind creșterea
participării la educație și prevenirea abandonului”;
• Cererea de finanţare înregistrată cu nr.3408/12.06.2019 privind plata drepturilor salariale ale
asistentului medical comunitar şi ale mediatorului sanitar aferente lunii iulie 2019;.
Luând în considerare:
• necesitatea asigurării cheltuielilor de personal și cheltuielilor privind finanțarea proiectelor în
derulare.
Analizând prevederile:
• Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Afministrativ:
o art.87 - In cadrul politicii economice nationale, unitatile administrativ-teritoriale au dreptul la
resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le
administreaza si le utilizeaza pentru exercitarea competentei si a atributiilor ce le revin, in
conditiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie
corelate cu competenta si atributiile prevazute de lege.
(3) In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice
locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa aprobe bugetele locale
ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile legii.
(4) Stabilirea, constatarea, impunerea, inspectia fiscala, incasarea, urmarirea si executarea
silita, precum si procedurile de administrare a creantelor bugetare locale se realizeaza in
conditiile legii.
(5) Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele
financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatilor administrativteritoriale, in conformitate cu principiul autonomiei locale.
o art.88 - Bugetele locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaboreaza, se
aproba, se executa si se raporteaza in conditiile legii care reglementeaza finantele publice
locale.
o art.129 alin.(2) lit.b) – Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
▪ atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau
municipiului;
o art.129 alin.(4) lit.a) – În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local:
▪ aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului
bugetar;
o art.155 alin.(1) lit.c) – Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
▪ atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;
o art.155 alin.(4) lit.b) – În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:

▪

întocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de încheiere
a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, în conditiile si la
termenele prevazute de lege.
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată:
o art.19 alin.(2) – Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1) lit.a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor
aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din
calendarul bugetar.
Față de elementele prezentate, în temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și
alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre nr.4119/16.07.2019 privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAŞI
PRIMARIA COMUNEI ŞOLDANU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019,
al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi
Subsemnata Buştă Angela-Camelia, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil, vă supun
atenţiei următoarele :
✓ In conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ :
ART.87 - (1) In cadrul politicii economice nationale, unitatile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse
financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administreaza si le utilizeaza
pentru exercitarea competentei si a atributiilor ce le revin, in conditiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie corelate cu
competenta si atributiile prevazute de lege.
(3) In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sa
instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa aprobe bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in
conditiile legii.
(4) Stabilirea, constatarea, impunerea, inspectia fiscala, incasarea, urmarirea si executarea silita, precum si
procedurile de administrare a creantelor bugetare locale se realizeaza in conditiile legii.
(5) Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare,
precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conformitate cu
principiul autonomiei locale.
ART. 88 - Bugetele locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaboreaza, se aproba,
se executa si se raporteaza in conditiile legii care reglementeaza finantele publice locale.
ART. 129 - (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
ART. 155 - (1) Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale
(4) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
b) întocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de încheiere a exercitiului bugetar si
le supune spre aprobare consiliului local, în conditiile si la termenele prevazute de lege;
✓
completată :

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi

(2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la
alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat,
precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor
locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul
bugetar.
✓ Tinând cont de prevederile H.C.L. Soldanu nr. 12/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2019 al comunei Soldanu, judeţul Călăraşi, cu rectificările ulterioare;
✓ Luând în considerare Cererea de prefinantare nr. 44329/20.06.2019 cu privire la proiectul ,,Masuri
privind cresterea participarii la educatie si prevenirea abandonului’’ ;
✓ Luând în considerare cererea de finanţare nr. 3408/12.06.2019 privind plata drepturilor salariale
ale asistentului medical comunitar şi ale mediatorului sanitar ;
Faţă de elementele de drept şi de fapt prezentate, în conformitate cu prevederile art. 139 alin.(3) lit.a)
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, potrivit următoarei situaţi:

NR.

Cod

DENUMIREA INDICATORILOR

TRIM

AN

III

indicator

CRT.
I

TOTAL

2019
VENITURI TOTAL

45.804

45.804

Subventii de la bugetul de stat-din care:

42.02

8.700

8.700

Subventii pentru finantarea sanatatii

42.02.41

8.700

8.700

Fondul Social European

48.02

37.104

37.104

Prefinanatare

48.02.03

37.104

37.104

45.804

45.804

1.

2.

II

CHELTUIELI TOTAL
Autoritati publice si actiuni externe – din care:

51.02

6.900

6.900

Bunuri si servicii

51.02.20

6.900

6.900

Sanatate – din care:

66.02

8.700

8.700

Cheltuieli de personal

66.02.10

8.700

8.700

Invatamant

65.02
65.11.30

37.104

37.104

Alte servicii auxiliare
Finantare externa nerambursabila

58.02.02

37.104

37.104

Cultura, recreere si religie

67.02

-6.900

-6.900

Servicii religioase – din care:

67.06
55.01.18

-6.900

-6.900

Alte transferuri curente interne

1.

2.

3.

4.

CONTABIL,
BUSTA CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină, compusă din: TRUŞCĂ ALEXANDRINA - preşedinte,
ILIE COSTEL –secretar, CERNEA IULIAN, TĂNASE IONEL şi MUSTĂŢEA VALERIU – membri, întrunită
la data de 24 iulie 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză
următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 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 ______voturi pentru,
din totalul de 5 ai comisiei, absentând ______________________________________________ şi fiind împotrivă
_________________________________________________________________________________ care şi-au
motivat părerea contrară astfel ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,

SECRETAR

TRUŞCĂ ALEXANDRINA

ILIE COSTEL

CERNEA IULIAN ________________________

____________

_____________

TĂNASE IONEL _________________________

MEMBRI,

MUSTĂŢEA VALERIU____________________

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de agricultura,activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate pentru agricultura, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism, compusă din: VISAN VASILE- preşedinte, CONSTANTIN GEORGICĂ –
secretar, ANDREIAȘ IULIAN, DIVAN MARIAN, BUCUR ION – membri, întrunită azi, 24 iulie 2019, la care
au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 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 ______voturi pentru,
din totalul de 5 ai comisiei, absentând _____________________________________________________ şi fiind
împotrivă ____________________________________________________________________________
care şi-au motivat părerea contrară astfel _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,
VIȘAN VASILE
____________

SECRETAR,
CONSTANTIN GEORGICĂ
_____________

MEMBRI,
ANDREIAȘ IULIAN-MARIUS________________
BUCUR ION

________________________

DIVAN MARIAN ________________________

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport, compusă din: BOTEA MARIJANA- preşedinte, CIOBANU CIPRIAN
FLORIN –secretar şi MARIN IULIAN – membru, întrunită la data de 24 iulie 2019, la care au participat ______
membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 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 ______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

