REFERAT DE APROBARE
al Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Șoldanu pentru
perioada 2021 - 2027 și în orizontul anului 2030
Luând act de:
▪ Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Șoldanu pentru
perioada 2021 - 2027 și în orizontul anului 2030, înscris în Registrul pentru evidența proiectelor de
hotărâre ale Consiliului Local al Comunei Șoldanu cu nr. 37 din 15.09.2021;
▪ 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;
▪ 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;
▪ 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.
Ținând cont de prevederile:
▪ Cartei europeane a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin
Legea nr. 199/1997: art. 9 pct. 3;
▪ Constituției României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a Constituției României
nr.429/2003: art. 121 alin. (1) și (2);
▪ Codului civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, modificată și completată: art.
7 alin. (2);
▪ Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicată, modificată și completată.
▪ Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ: art.129 alin.(1), alin.(2)
lit.b și d), alin.(7) lit.n), art.136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), art.211.
Luând în considerare:
▪ Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului
referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1080/2006;
▪ Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 1460 din 12 noiembrie 2008;
▪ Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare:
o art. 1 alin. (2) - Prezentul cod se completeaza cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu alte reglementari de drept comun aplicabile
in materie.
o art. 3 - Autoritatile administratiei publice locale sunt: consiliile locale, primarii si consiliile
judetene.
o art. 95 alin. (2) - Comunele si orasele sunt unitati administrativ-teritoriale de baza,
o art. 96 - (1) Unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate
juridica deplina si patrimoniu propriu.

o

o
o

o
o

(2) Unitatile administrativ-teritoriale, precum si subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt
subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de inregistrare fiscala si ale conturilor deschise
la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare.
(3) Unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din
contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea
sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.
art. 98 - (1) Comuna este unitatea administrativ-teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala
unita prin comunitate de interese si traditii, alcatuita din unul sau mai multe sate, in functie de
conditiile economice, social-culturale, geografice si demografice. Prin organizarea comunei se
asigura dezvoltarea economica, social-culturala si gospodareasca a localitatilor rurale.
(2) Comunele pot avea in componenta lor mai multe localitati rurale denumite sate, care nu au
personalitate juridica.
(3) Satul in care isi au sediul autoritatile administratiei publice comunale este sat-resedinta de
comuna.
art. 105 alin. (1) - Autonomia locala se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale
de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.
art. 129 alin. (1) - Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele
de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale
administratiei publice locale sau centrale.
art. 129 alin. (2) lit. b) - Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: atributii privind
dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului,
art. 129 alin. (4) lit. e) - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativteritoriale.

Față de elementele de drept și de fapt prezentate,
În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare:
▪

art. 136 alin. (1) - proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;

▪

art. 139 alin. (1) - în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate
absolută sau simplă, după caz;

▪

art. 196 alin. (1) lit.a) - în exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale
adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri,
s-a iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Șoldanu
pentru perioada 2021 - 2027 și în orizontul anului 2030.
Considerând proiectul de hotărâre elaborat ca fiind legal şi oportun, pe cale de consecinţă propun
Consiliului Local al Comunei Șoldanu aprobarea acestuia în forma prezentată.
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