ROMÂNIA

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 37 din 15.09.2021

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Șoldanu pentru perioada 2021 - 2027 și în orizontul
anului 2030

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile speci ce aplicabile obiectivului
referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
b) Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 1460 din 12 noiembrie 2008;
c) Prevederile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 129 alin. (1),
alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de:
a) prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
b) prevederile art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr. 429/2003;
c) prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată,
modificată și completată;
d) prevederile art. 211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
e) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.

Luând act de:
a) Strategia de dezvoltare locală a Comunei ȘOLDANU, județul Călăraşi, 2021 – 2027 și în orizontul
anului 2030, întocmită de S.C. CANTALAMI’S HIGH CLASS CONSULTING SRL în baza Contractului de
prestări servicii 3706 din 20.07.2021;
b) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 19 din 31.03.2015 privind aprobarea Strategiei
de dezvoltare locală a comunei Şoldanu, județul Călăraşi, în perioada 2014 – 2020;
c) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 54 din 25.10.2017 privind aprobarea actualizării
Strategiei de dezvoltare locală a comunei Şoldanu, județul Călăraşi, în perioada 2014 - 2020;
d) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 26 din 29 iunie 2021 privind aprobarea alegerii

Președintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile iulie, august și
septembrie 2021.
Constatând respectarea dispozițiilor Legii nr.52/2003 republicată (r2) privind transparența decizională
în administrația publică.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. - (1) Se aprobă documentația „Strategia de dezvoltare locală a Comunei Șoldanu pentru
perioada 2021 - 2027 și în orizontul anului 2030”, bene ciar, Comuna Șoldanu, întocmită de S.C.
CANTALAMI’S HIGH CLASS CONSULTING SRL Craiova în baza Contractului de prestări servicii 3706 din
20.07.2021.
(2) Se stabilește ca perioada de valabilitate a documentației „Strategia de dezvoltare locală a
Comunei Șoldanu pentru perioada 2021 - 2027 și în orizontul anului 2030”” să e începând cu data
aducerii la cunoștință publică a hotărârii adoptate și până la nalul anului 2027, cu posibilitatea
prelungirii în condițiile legii.
Art. 2. - Prestatorul de servicii, S.C. CANTALAMI’S HIGH CLASS CONSULTING SRL Craiova, are
întreaga răspundere cu privire la calitatea serviciilor prestate și va asigura consultanță pentru
îndreptarea deficiențelor ce pot apărea în perioada implementării în practica administrativă.
Art. 3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Șoldanu nr. 19 din 31.03.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei
Şoldanu, județul Călăraşi, în perioada 2014 – 2020, cu modi cările și completările ulterioare, își
încetează aplicabilitatea.
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se împuternicește primarul Comunei
Șoldanu, prin aparatul de specialitate.
Art. 5. - (1) Hotărârea adoptată are caracter normativ și va intra în vigoare la data aducerii la
cunoștința publică.
(2) Hotărârea adoptată poate
contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
(3) Secretarul general al Comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea hotărârii
adoptate tuturor factorilor interesaţi.
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