ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 44
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţă ordinară din 26.09.2019,
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. 5261 din 13.09.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și
decembrie 2019;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5445 din 26.09.2019, întocmit de secretarul comunei Șoldanu
pentru aprobarea aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și
decembrie 2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 5452 din
26.09.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 5459 din 26.09.2019;
▪ 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. 5466
din 26.09.2019;
▪ 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.123 alin.(1), alin.(4) 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. - Domnul consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, Georgică CONSTANTIN, se alege
Preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe o perioadă de 3 luni,

respectiv lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.
Art. 2. - Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
a)

conduce ședințele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de
secretarul general al comunei Șoldanu în procesul-verbal al ședinței;
c)

semnează procesul-verbal al ședinței;

d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;
e)

supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a
consiliului local;

f)

aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art.233 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor
asemenea sancțtiuni, dupăa caz;

g) îndeplineșste alte atribuțtii prevăazute de lege, de regulamentul de organizare șsi funcționare
a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.
Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
primarul comunei Șoldanu.
(2) Hotărârea adoptată poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea hotărârii adoptate tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
Contrasemnează,
Secretarul comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 44
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali în funcție, 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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019

Iulian GEAMBAȘU, Primarul 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.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 Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prin care
propune alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019;

▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29 din 25 iunie 2019 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.

În baza:
▪

prevederilor art.123 alin.(1), alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ.

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 republicată (r2) privind transparența decizională în
administrația publică.
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. 1. - Doamna/domnul consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, .....................................,
CNP - ....................................... se alege Preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, pe o perioadă de 3 luni, respectiv lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.
Art. 2. - Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
a)

conduce ședințele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de
secretarul general al comunei Șoldanu în procesul-verbal al ședinței;
c)

semnează procesul-verbal al ședinței;

d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;
e)

supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a
consiliului local;

f)

aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art.233 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor
asemenea sancțtiuni, dupăa caz;

g) îindeplineșste alte atribuțtii prevăazute de lege, de regulamentul de organizare șsi funcționare
a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.
Art. 3. - (1) Hotărârea adoptată are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
primarul comunei Șoldanu.
(2) Hotărârea adoptată poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea hotărârii adoptate tuturor
factorilor interesaţi.
INIȚIATOR,
Primarul comunei Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU

Avizat pentru legalitate,
p. Secretarul comunei Șoldanu,
Insp. Iuliana-Ioana ȚUȚULEA

Nr. 5260/13.09.2019
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, joi, 26 septembrie 2019
Majoritate legală: 7 voturi [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural
strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului local) ]

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie,
noiembrie și decembrie 2019
Stimați Consilieri,
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu,
Luând act de:
▪ Necesitatea asigurării continuității conducerii ședințelor Consiliului local al comunei Șoldanu.
Văzând:
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29 din 25 iunie 2019 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.
Având în vedere:
▪ prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
o art.123 alin.(1) - Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai,
in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si
semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu
majoritate simpla, prevazuta la art. 5, lit. ee).;
o art.123 alin.(4) - Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a) conduce sedintele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si evidentiate
de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal
al sedintei;
c) semneaza procesul-verbal al sedintei;
d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a
consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare
a consiliului local;
f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;
g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare
a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local
Față de elementele prezentate, în temeiul 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.5260/13.09.2019 privind
alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019

Subsemnatul, HULEA Traian, secretar al comunei Șoldanu,
Văzând:
• Referatul de aprobare nr.5261 din 13.09.2019, elaborat de GEAMBAȘU Iulian, primarul comunei
Șoldanu, prin care se propune aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie,
noiembrie și decembrie 2019;
• Proiectul de hotărâre nr. 5260 din 13.09.2019 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile
octombrie, noiembrie și decembrie 2019;
• Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29 din 25 iunie 2019 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.
Analizând prevederile:
•

art. 123, alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, completat.

Faţă de elementele prezentate, în temeiul 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, constat că proiectul de hotărâre propus pentru aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă
pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019 nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin
redactare, îndeplinind cerinţele de legalitate, că acesta îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi necesitate
și propun Consiliului local al comunei Şoldanu adoptarea unei hotărâri privind aprobarea alegerii
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

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 26 septembrie 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză
următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 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, 26 septembrie 2019,
la care au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
Alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 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
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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 26 septembrie 2019, la care au participat
______ membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 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

