ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 52
privind aprobarea mandatării reprezentantului de drept, domnul primar, Iulian GEAMBAȘU,
în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a
Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţă ordinară din 29.11.2019,
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. 6688 din 22.11.2019, elaborat de viceprimarul comunei
Șoldanu, prin care propune aprobarea mandatării reprezentantului de drept, domnul primar, Iulian
GEAMBAȘU, în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea
Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6831 din 29.11.2019, întocmit de compartimentul dezvtare
locală al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, referitor la aprobarea mandatării
reprezentantului de drept, domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, în vederea exercitării atribuţiilor
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 6836 din
29.11.2019;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 6842 din 29.11.2019;
▪ 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. 6848
din 29.11.2019;
▪ Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași nr.1226/20.11.2019,
înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu nr.6652/21.11.2019;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 24/26.04.2013 privind aprobarea aderării
Consiliului Local Şoldanu, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA Călăraşi;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.44 din 26 septembrie 2019 privind alegerea

Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.
În baza:
▪ Prevederilor art.16 şi art.21 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederilor art.13, art.16 alin.(2) și alin.(3) și ale art.21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași;
▪ Prevederilor art.84, art.91, art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.i) şi n) și ale art.132 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 mandatarea reprezentantului de drept al Comunei Șoldanu, Județul Călărași, domnul
primar, Iulian GEAMBAȘU, în vederea exercitării în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOAQUA” Călărași, a atribuțiilor prevăzute la art.13 și
art.16 alin.(2) și alin.(3) din Statutul Asociației.
Art.2. - În absența reprezentantului comunei Șoldanu, județul Călărași, dl primar, Iulian GEAMBAȘU,
mandatul stabilit conform articolului 1 va fi îndeplinit de înlocuitorul de drept al acestuia, dl viceprimar,
Iulian MARIN.
Art.3. - Persoana nominalizată la articolul 1 sau persoana nominalizată la articolul 2 şi Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară “ECOAQUA” Călărași vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
primarul comunei Șoldanu.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN
Contrasemnează,
p. Secretarul comunei Șoldanu,
Insp. Iuliana-Ioana ȚUȚULEA

Nr. 52
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 29 noiembrie 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.

